Nieuwsflits Praktijk Gewoon IK!

Bekijk de webversie

Middels korte nieuwsflitsen deel ik informatie van mijn
eigen praktijk en van collegae uit het netwerk.
Deze keer de vernieuwde workshop L-E-V
Luisteren, Ervaren, Voelen.
Mocht je geen interesse hebben in informatie van Praktijk
Gewoon IK! kun je via de link onder aan de pagina je
afmelden voor nieuwsbrieven en nieuwsflitsen.

Nieuwsflits Praktijk Gewoon IK!
Workshop L-E-V in een nieuw jasje.
L-E-V is een interactieve kaartenset gemaakt door Francy Peeters- op het Roodt. L-E-V staat
voor Luisteren - Ervaren - Voelen, competenties die nodig zijn voor een goede en integere
gespreksvoering met cliënten.
De workshop wordt aangeboden in dagdelen van 3 uur voor maximaal 4 personen. Inbegrepen
zijn de kaartset t.w.v. 75 euro, koffie/thee met wat hartigs er bij.
Kosten:
150 euro inclusief kaarten set L-E-V (T.w.v. 75 euro).
Tijd: 9.30 - 12.30 uur
Data 2018:
Vrijdag 9 maart
Maandag 19 maart
Dinsdag 17 april
Locatie:
Praktijk Gewoon IK!
Heldens van de Mortellaan 4
5954 CM Beesel.
Aanmelden: kan per mail of via de Webshop
Heb je een gezellig groepje mensen bij elkaar maar passen de data niet of wil je graag op je
eigen locatie de workshop ontvangen. Dat kan, bel of mail om jouw voorkeur te bespreken.
"De set biedt werkvormen om thema's die als lastig worden ervaren laagdrempelig en
zonder oordeel bespreekbaar te maken".
L-E-V is te gebruiken door therapeuten, docenten, opleidingsfunctionarissen, geestelijk
verzorgers, loopbaanadviseurs, coaches, werkbegeleiders, JGZ medewerkers en anderen die
op welke wijze dan ook thema's bespreekbaar willen maken waar niet enkel woorden aan
gegeven kunnen worden.
L-E-V bestaat uit:
50 beeldkaarten met het thema dagelijks
50 woordkaarten
50 muziekkaarten met ieder een eigen QR code
Diverse professionale gingen je al voor.
Lees hier hun persoonlijke ervaringen.
De eerste druk is op enkele sets na uitverkocht, de tweede druk is eind januari klaar.
Nieuw is dat de muziekkaarten nu ook los te koop zijn.
Een set muziekkaarten kost 30 euro en bestaat uit 50 muziekkaarten met een QR code.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@praktijkgewoonik.nl toe aan uw adresboek.

