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Nunspeet, 2011

VOUCHER Nummer 51

Dit is een cadeautje voor jou!
Daar ik het je heel erg gun, op een mooie manier door jouw
ontwikkelingsperiode heen te komen, geef ik je deze mogelijkheid.
Naast mijn eigen praktijk werk ik ook binnen een team met verschillende
professionals die bezig zijn met de gezondheid in alle lagen, van de mens. Ik
gun jou een acceleratie in je proces en daarom zou het geweldig zijn als jij
het lef hebt om je nog verder te laten begeleiden binnen het 7 daagse
InnBalance traject van InnEarth.
Daarom deze voucher. Deze geeft recht op een geheel vrijblijvend gesprek
met Vera van de Ven. Zij verzorgt de InnBalance trainingen en doet de
intake. Zij kan je aangeven of dit traject goed voor jou is. Daar ik je deze
voucher geef, geeft aan dat ik daar alle vertrouwen in heb.
7 intensieve dagen, 90% individuele behandelingen, van mij maar ook van
nog zeker 15 andere professionals die allemaal op een andere wijze werken
om jou terug te brengen naar jezelf. Doordat we met verschillende
professionals werken kunnen we nog meer geven dan 1 professional kan.
Niet iedereen kan deze training doen, je moet echt het lef hebben heel diep
op te willen ruimen. Het is bijzonder wat wij met deze aanpak bereiken. Het
traject is intensief maar geweldig mooi voor de persoonlijke ontwikkeling
van de deelnemers.
In 2009 is InnEarth gestart. Vorig jaar hebben we 50 mooie deelnemers nog
mooier naar huis mogen laten gaan, dan ze al waren.
Ze hadden allemaal het lef om aan zichzelf te werken, met als doel meer
innerlijke rust, blijheid en minder moeten en meer verbondenheid ervaren.
Niet meer gespannen of eenzaam maar vol in je kracht, voluit mogen leven!
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Geen van alle deelnemers heeft spijt van het volgen van ons traject. Velen
geven aan dat dit de beste investering was die ze ooit in zichzelf hebben
gedaan. De deelnemers hebben ons een gemiddeld cijfer (over 17
teamleden per training) van 9,1 gegeven en daar zijn we heel erg blij mee,
geeft een beetje weer wat de mensen ervaren.
Graag geef ik jou deze voucher die recht geeft op een gesprek van max.
1 uur met Vera.
Je bent van harte welkom bij haar in Nunspeet. Mocht dit te ver weg zijn,
dan is een eerste gesprek via de telefoon ook mogelijk.
Er is geen enkele verplichting. Ga het gesprek aan en zie wat het met jou
doet. Initiatief voor het gesprek ligt bij jou.
Meld je per mail; info@innearth.nl met jouw contactgegevens zodat Vera
contact kan opnemen met jou.
Volgende training oktober a.s.
Met plezier gegeven door Aaltje Reuver
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