INSCHRIJFFORMULIER

Jaartraining magie van vrouwelijke seksualiteit
De Dieken in Holten (Tussen Deventer en Almelo)
5 weekenden van vrijdag 19.30 t/m zondag 17.00
 22-24 september 2018: Kundalini en Sisterhood
 16-17 november 2018: Wijsheid en voormoeders
 11-12 januari 2019: Nieuw begin, Yoni-eieren
 15-16 maart 2019: Kiemkracht, levensenergie
 26-28 april 2019: Godinnen, integratie, verlangen
Jouw investering: €1800 incl. maaltijden en overnachtingen
Locatie: Herberg De Dieken Helhuizerweg 1 7451 KE Holten (www.dedieken.nl)
Jaartraining Magie van Vrouwelijke Seksualiteit
Venwoude (Tussen Utrecht en Hilversum)
5 weekenden van vrijdag 19.30 t/m zondag 17.00
 19-21 oktober 2018: Kundalini en Sisterhood
 30 november-2 december 2018: Wijsheid en voormoeders
 1-3 februari 2019: Nieuw begin, Yoni-eieren
 22-24 maart 2019: Kiemkracht, levensenergie
 24-26 mei 2019: Godinnen, integratie, verlangen
Jouw investering: €1800 (inclusief maaltijden)
Overnachtingen betaal je apart bij Venwoude.
€20 per weekend is 2 nachten in de slaapzaal/ tent of camper
€65 per weekend is 2 nachten voor een 2p kamer
€86 per weekend is 2 nachten voor een 1p kamer
Locatie: Landgoed Venwoude, Vuurse Steeg 1, 3749 AN Lage Vuursche
www.venwoude.nl
Ik schrijf me in voor de training in:……………………………
NAAM:.................................................................................................................
ADRES:...............................................................................................................
PLAATS:..............................................................................................................
POSTCODE:.........................................................................................................
TELEFOON:........................................................................................................
E-MAIL:...............................................................................................................
GEBOORTEDATUM:..........................................................................................
OPLEIDING:.........................................................................................................
BEROEP:...............................................................................................................
Ik betaal: €1800
O In 1x
O In 2x €900
O In 3x €600

Medische vragen:
•
Heb je nu (of had je in het verleden) psychische problemen?
Ja; toelichting:

Ja / nee

•
Heb je fysieke problemen?
Ja; toelichting:

Ja / nee

•
Gebruik je medicijnen (chemisch of natuurlijk)?
Ja; toelichting:

Ja / nee

•
Gebruik je recreatieve drugs, inclusief alcohol?
Ja; toelichting:

Ja / nee

•
Is er iets anders waar Sifra van op de hoogte zou moeten zijn?
Ja; toelichting:

Ja / nee

 Heb je ervaring met persoonlijke ontwikkeling of spiritualiteit?
ja / nee
Zo ja welke?
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................
Schrijf een stukje over jouw motivatie m.b.t. de training(max één A4). Doe er een recente foto
bij.
Bij annulering: tot 2 weken voor de training wordt 10% van het totaal te betalen bedrag in
rekening gebracht, daarna ben je het gehele bedrag verschuldigd.
Disclaimer
De training werkt door op diepere lagen van het bewustzijn, de oefeningen kunnen
confronterend zijn, deelname betekent dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de
eventueel diepgaande ervaringen en gevolgen. Mensen die zware medicijnen slikken,
regelmatig drugs gebruiken of psychische problemen hebben, wordt afgeraden deel te
nemen aan de training.
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en met de
genoemde voorwaarden akkoord te gaan.
Datum:

Plaats:

Handtekening:
Opsturen per post naar:
Sifra Nooter, Leo Toepoelstraat 16, 1901PN Castricum, sifra@magievanseksualiteit.nl
www.magievanseksualiteit.nl tel: 06-52004389 Triodosbank:NL98TRIO0198515952 t.n.v.
magie van seksualiteit

