Leercontract voor Afscheid nemen van je gemis en liefdespijn 4 bijeenkomsten
Je aanmelding is hierbij in goede orde ontvangen. Fijn dat je meekomt doen en stappen
komt zetten.
Dit groeitraject wordt gegeven bij De Krachtwijzer in Budel.
Adres: Dr Anton Mathijsenstraat 5b Budel
Dit traject bestaat uit 4 bijeenkomsten waarvan 2 dagen en 2 dagdelen
Dag 10.00/15.30-16.00
Dagdeel 10.00/13.30
Inloop 15 min vooraf
Ko e/thee en lunch (op de lesdagen) zijn inbegrepen.
Kosten
495 euro
Waar ga je naar kijken en mee aan de slag:
Dag 1
Bewustzijn op je familiesysteem en familiepatronen Onderzoeken naar jouw verstrikkingen
Dag 2
Onderzoeken waar jouw leegtes vandaan komen Naar je behoeften en verlangens kijken
Dag 3
Hoe verbind ik me en bijbehorende blokkades aanpakken
Contact maken vanuit een gezonde liefdesstroom en echte intimiteit en beschikbaarheid
Dag 4
Verlies/pijn verwerken en afscheid nemen
Voorwaarden
Bij aanmelding heb je een aanbetaling gedaan. Na betaling ontvang je hiervan automatisch
een factuur. De kosten van de gehele workshop zijn 495. Je ontvangt tijdig voor start een
betaallink voor de restantbetaling. Ook hier ontvang je na betaling weer automatisch een
factuur. Tenzij je een late aanmelding hebt gedaan dan voldoe je het bedrag direct ineens.
Omdat De krachtwijzer een onderwijsinstelling is zijn we vrijgesteld van BTW.
De factuur ontvang je direct na betaling in automatisch in je mail.
Je inschrijving/aanmelding voor de workshop kan alleen schriftelijk worden geannuleerd.
Bij annulering voorafgaand aan startdatum zie onze algemene voorwaarden op de site.

ffi

Verantwoordelijkheid
Bij deelname neemt elke deelnemer volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf in de groep.
De docent en/of begeleiders zijn niet aansprakelijk voor fysieke of psychische klachten.
Wanneer iemand medicatie gebruikt zoals anti-depressiva, zwanger is of psychische
problemen heeft dien je dit voor aanvang aan te geven.

Verklaring
Deelnemers verklaren bij inschrijving bekend en akkoord te zijn met de inhoud van het
leercontract, klachtenprocedure en algemene (leverings) voorwaarden. (zie website)
Mocht je nog vragen hebben, mag je altijd even mailen: sanne@dekrachtwijzer.nl
Tot dan!
Groetjes Sanne Blom

