Leercontract voor Werken aan je relatie-dagworkshop
Je/jullie aanmelding is hierbij in goede orde ontvangen. Fijn dat je meekomt doen en
stappen komt zetten.
De workshop wordt gegeven bij De Krachtwijzer in Budel.
Adres: Dr Anton Mathijsenstraat 5b Budel
Deze groeiworkshop bestaat uit 1 dag van 10.00/+-16.00
ko e/thee en lunch zijn inbegrepen.
Kosten
150 euro individueel
225 euro koppel

Waar ga je naar kijken en mee aan de slag:
Tijdens deze dag werken en kijken we vanuit systemisch perspectief naar de dynamiek
tussen jou en je partner. Inzicht krijgen in het familiesysteem en bijbehorende dynamieken
die belangrijk zijn om anders te gaan kijken naar problemen, patronen en gedrag. Je gaat
kijken naar hoe jij in de relatie staat en jouw manier van verbinden. Onderzoeken wat jouw
triggert, blokkeert en welke gebeurtenis eraan ten grondslag liggen waardoor je weer meer
vanuit een gezonde liefdestroom contact kun maken.
Let op: je werkt alleen met je eigen thematieken. Dus niet met thematieken van je partner
tenzij deze daarbij is. Wanneer jij in beweging komt komt er in ieder geval beweging tussen
jullie.
Voorwaarden
Bij aanmelding heb je de volledige betaling voldaan. Omdat De krachtwijzer een
onderwijsinstelling is zijn we vrijgesteld van BTW.
Je inschrijving/aanmelding voor de workshop kan alleen schriftelijk worden geannuleerd.
Bij annulering voorafgaand aan startdatum zie onze algemene voorwaarden op de site.
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!

ffi

Groetjes Sanne Blom

