INSCHRIJFFORMULIER 2022-2023 Amsterdam
Jaartraining: ‘Magie van vrouwelijke seksualiteit.’
1 zondag en 5 weekenden
Data:
Zondag 18 sept 2022 Maancirkels richtlijnen
Za 15 en zo 16 okt Sisterhood
Za 3 en zo 4 dec Voormoeders
Za 14 en zo 15 jan 2023 Nieuw begin en Yoni eieren
Za 4 en zo 5 maart Kiemkracht en levensenergie
Za 15 en zo 16 april Godinnen, krachtbronnen en verlangens
Kosten: €1110 incl. 21 % Btw
Locatie: De Ruimte Weesperzijde 79A 1091EJ Amsterdam
Persoonlijke gegevens:

NAAM:......................................................................................................................................

WOONPLAATS:.............................................................................................................................
TELEFOON:......................................................................................................................................
MAIL:.............................................................................................................................................
GEBOORTEDATUM:............................................................................................................................
OPLEIDING:........................................................................................................................................
BEROEP:...............................................................................................................................................

Medische vragen:

• Heb je nu (of had je in het verleden) psychische problemen? Nee / Ja
Ja toelichting:
• Heb je fysieke problemen? Nee / Ja
Ja toelichting:
• Gebruik je medicijnen (chemisch of natuurlijk)? Nee / Ja
Ja toelichting:

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

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

•

Heb je ervaring met persoonlijke ontwikkeling of spiritualiteit? Nee / Ja
Zo ja welke?

Schrijf een stukje over jouw motivatie m.b.t. de training(max één A4). Doe er een recente foto bij.

Betaling
De betaling geschied in 5X. €222 per keer.
Een week vóór ieder blok ontvang je een betalingslink(betaal deze direct). De link voor de
daaropvolgende betalingen volgen dus vanzelf. De linken ontvang je via je opgegeven e-mail
adres(check ook je spam).

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:
Handtekening:
Plaats:
Per post opsturen naar:
Sifra Nooter
Leo Toepoelstraat 16
1901PN Castricum
Tel:06-52004389
www.magievanseksualiteit.nl

