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OPENMINDHUIS
AGENDA
De vaste onderwerpen op de agenda zijn de workshops
over “NLP en het werken met Energieën”, de workshop
Systeemopstellingen en de trainingen “Patterns of Physical
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Transformation’. Deze worden allemaal 1x per jaar
georganiseerd.

helpt kennis delen

Kijk voor de data van bovengenoemde workshops en
trainingen op de website: openmindhuis.nl.
Hier vind je ook de data van de overige cursussen,
trainingen, lezingen en workshops die in het kader van
openmindhuis worden georganiseerd.

OPENMINDHUIS.NL

ADRES- EN
CONTACTGEGEVENS
Plaats:		

RaVisie, ‘t Atelier

		

Meent 13, 3931 MD Woudenberg

Bas:		

06 46 15 64 64 of bas.licher@ravisie.nl

Openmindhuis wordt mogelijk gemaakt door RaVisie.

