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N.B. Via het e-mailadres van de Patiëntenkring kunt u geen mededelingen voor de praktijk
doorgeven, zoals berichten aan artsen en over verhindering bij een afspraak.

-------------------------------------------------CONTACT PATIËNTENKRING
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Tussen droom en daad
Eendaagse workshop in Westervelde
Vrijdag 14 juni 2013
“Tussen droom en daad staan wetten in de weg en
praktische bezwaren en ook weemoedigheid, die
niemand kan verklaren.”
Willem Elsschot
Waar is jouw beloofde land en hoe kom je daar?
Is je blik onderweg gericht op wat er van je wordt verwacht of op wat belangrijk voor je is?
Het voortdurend moeten balanceren tussen verplichtingen en individuele waarden is voor velen in
deze tijd een bron van spanning en stress. Verheffing van die spanning verheldert je blik en biedt
hernieuwde bewegingsvrijheid.
Deze intensieve workshop is bedoeld om je te herinneren aan jouw dromen in dat spanningsveld.
Door deze herinnering ga je weer zien wat belangrijk voor je is en durf je te doen wat mogelijk is.
Docent
Ancilla van Blokland
Datum
Vrijdag 14 juni 2013
Programma
Ontvangst 09.30 - 10.00 uur
Eerste seminar 10.00 - 12.45 uur
Lunchpauze 12.45 - 14.00 uur
Tweede seminar 14.00 - 17.00 uur
Plaats
De cursus wordt gegeven bij Landhuis Restaurant De Jufferen Lunsingh,
Hoofdweg 13, 9337 PA Westervelde (Drenthe).
Kosten
De kosten voor deze workshop bedragen € 135,inclusief studiemateriaal, koffie, thee en lunch.
Contactpersonen en organisatie
Deze dag wordt georganiseerd door de leden van het Psychosynthesegilde Noord.
Nadere informatie
Tineke Nieboer, telefoon: 050 507 30 07
Annemieke Wester, telefoon: 030 271 46 34
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Het bestuur van de
Patiëntenkring
wenst alle leden
een mooie zomertijd en
een fijne vakantie !!

