Zaterdag 3 en 24 september 2022 - Opstellingen in Enschede

In het najaar 2022 bieden wij, Hans Planje en Tosho Kooimans, als voorproefje op de najaarscyclus 2 losse
workshopdagen met persoonlijke opstellingen. Deze gaan over levensvragen en kunnen te maken hebben
met je relatie, gezin, familie, vriendschappen, werk, wonen, inkomen, motivatie, persoonlijke
ontwikkeling, gezondheid, zingeving en bewustwording.
Er is gelegenheid voor maximaal 5 opstellingen van drie kwartier tot een uur.
Kosten: € 75,00 voor wie zelf een opstelling wil
Uiteraard ben je ook van harte welkom om te assisteren als representant. In dat geval kun je uitgekozen
worden om in één of meerdere opstellingen mee te doen. Je representeert dan degene die de opstelling
krijgt of iemand of iets waar deze een relatie mee heeft. Dit is heel bijzonder om te ervaren en laat je ook
vaak een thema zien wat jou raakt.
Kosten: € 25,00 voor representanten

Reserveer hier een opstelling of meld je aan als representant
Je kunt je ook aanmelding per email of telefoon:
bij Tosho: orde.op.zaken@gmail.com 06 4374 1939
of
bij Hans: info@hansplanje.nl 053 477 2532

Waar: Yogacentrum De Bron, De Klomp 120-101 in Enschede.
Wanneer: Zaterdagen 3 en 24 september 2022
Tijden: van 11:00 tot 16:00 uur
We zijn heel blij dat we de mogelijkheid hebben om dit helende en inzicht-gevende werk te doen en kijken
ernaar uit om nieuwe en oude vertrouwde gezichten te zien.
Hartelijke groet,
Tosho Kooimans & Hans Planje

Najarscyclus
De nieuwe relatiecyclus 'SAMEN' bestaat uit 5 zaterdagen om de twee weken. De start is op 15 oktober.
Alle details over deze intensive vind je onder deze link.
Mocht je belangstelling hebben dan kun je al een intakegesprek aanvragen, waarna je kunt beslissen of je mee
gaat doen. Wie zich vroegtijdig opgeeft krijgt een vroegboekkorting.
De locatie is eveneens Yogacentrum De Bron in Enschede.
Neem contact met ons op wanneer je hiervoor belangstelling hebt.

