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Nieuwsbrief

Bekijk de webversie

Voorjaar hangt in de lucht, dus tijd voor
nieuwe stappen
Zo in februari denk ik altijd, pff wat duurt die winter lang. Vanochtend hoorde ik een
vogel heel vrolijk fluiten en dat gaf me het gevoel dat het voorjaar echt in aantocht is.
Voorjaar betekent ook: tijd voor nieuwe stappen, tijd om schoon schip te maken, op
te ruimen en je focus op de toekomst te richten.
We hebben een mooie agenda voor het voorjaar gemaakt met verschillende
mogelijkheden, een serie van 4 avonden, een serie van 2 avonden en een losse avond.
Dus voor ieder wat wils. Lees de agenda hieronder en meld je aan. We verwelkomen
je graag dit voorjaar om samen met jou die stap te zetten die nu gezet wil worden.

MELD JE NU AAN .........

AGENDA

AGENDA

Serie 2 avonden op donderdag

Serie 4 avonden op maandag
We werken 4 avonden met dezelfde
groep mensen. Voor elke deelnemer is
er de mogelijkheid zijn of haar thema /
vraag in te brengen. Op de andere
avonden ben je toeschowend
deelnemer / representant. Door 4
avonden met dezelfde groep te
werken krijg je een nog beter beeld
wat opstellingen zijn en voor je
kunnen betekenen. Je eigen thema
kun je nog beter onderzoeken omdat
je zelf regelmatig in de opstellingen
van iemand anders staat. Je krijgt
inzicht en oplossingen.
De data zijn: 25 maart; 15 april; 13
mei en 3 juni 2019

We werken 2 avonden met dezelfde
groep mensen. Voor 4 deelnemers is er
de mogelijkheid zijn of haar thema /
vraag in te brengen. De andere
deelnemers doen mee als toeschouwend deelnemer /representant.
Door 2 avonden met dezelfde groep te
werken krijg je een nog beter beeld wat
opstellingen zijn.
De data zijn: 11 april en 23 mei 2019
Kosten bedragen € 120,00 als je een
thema in wilt brengen en € 60,00 als
toeschouwend deelnemer.
--------------------------------------------------

Voor alle avonden geldt:
Aanmelden:

Kosten bedragen € 200,00

Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Je
aanmelding is bindend. De kosten dienen

-----------------------------------------------

vooraf te worden voldaan

Opstellingenavond op dinsdag

Tijden:
van 19.30 tot 22.30 uur

Datum: 11 juni 2019
Kosten bedragen € 90,00 als je zelf
een thema in wilt brengen en € 60,00

Locatie:
Leeuwarden

als toeschouwend deelnemer /
representant.

Contact

info@familieopstellingenleeuwarden.nl
Leeuwarden

Leeuwarden
06-57364885
Familieopstellingen Leeuwarden is een
initiatief van Joanke Sierksma en
Albertien Zeinstra

Deze e-mail is verstuurd aan info@familieopstellingenleeuwarden.nl. • Als u geen
nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens
inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u
info@familieopstellingenleeuwarden.nl toe aan uw adresboek.

