Inhoud • Persoonlijke Intuïtiedag • Opstellingen • Workshops • L’ecoleur

Goede voornemens voor 2009 start voor TOTARA nu, namelijk om de

Agenda

nieuwsberichten vorm te geven in een nieuwsbrief.

Pers. Intuïtiedag

Deze mag je vier maal per jaar verwachten met berichten over
Coaching, Training en Intuïtie Ontwikkeling.

26-03 | 09.30-17.30 u
26-05 | 09.30-17.30 u

Persoonlijke Intuïtiedag

Opstellingen info

De Intuïtiedag van 20 november was indrukwekkend en heeft mooie ervaringen en

02-02 | 20.00-21.30 u

inzichten opgeleverd voor de deelnemers.

04-02 | 20.00-21.30 u

“Het was echt heel verrassend om mee te maken, te doen en te zien.”
Wil jij dit ook ervaren ? In 2009 worden opnieuw intuïtiedagen georganiseerd.

Opstellingen dag
12-02 | 10.00-17.00 u

Familie- en Organisatie Opstellingen

14-04 | 10.00-17.00 u

In de vorm van informatie avonden is meer duidelijkheid gegeven over familie- en
organisatie opstellingen. Een Dag-van-Opstellingen laat je ervaren wat dat

Workshop eenmalig

betekent. Een opstelling is een methodiek die inzicht geeft in de krachtenvelden die

17-01 ; 28-01 ; 11-02;

zich afspelen in systemen zoals een familie of organisatie.

04-03 ; 18-03

Nieuwe informatie avonden en dagen van opstellingen starten vanaf februari 2009.

Van 20.00-22.30 u

Workshops Intuïtie Ontwikkeling

Workshop 5-serie

In januari starten nieuwe workshops voor intuïtie ontwikkeling gebaseerd op foto’s.
Wil je kennismaken met deze werkvorm dan kan je deelnemen aan de eenmalige
workshops. Je kan je ook verder ontwikkelen in de workshop 5-serie die bestaat uit
5 bijeenkomsten met 5 varianten.

15-01 | 20.00-22.30 u
26-01 | 20.00-22.30 u
09-02 | 20.00-22.30 u
02-03 | 20.00-22.30 u
16-03 | 20.00-22.30 u

L’ecoleur
In oktober 2008 is deze school voor kleur gestart en werkt onder het motto
buiten-de-lijntjes. Binnenkort volgt meer informatie hierover.

Totara
Claudia Zwart
Eekelhof 21

TOTARA wenst je fijne feestdagen en een jaar van nieuwe groei in 2009!

5482 WH Schijndel
06-28 91 43 28
totara@totara.nl
www.totara.nl

