Tarot, Geestelijke en Lichamelijke Gezondheid
O.l.v. Elly Spronk
In 10 dagen behandelen wij de 22 kaarten van de Grote Arcana en wat die ons
kunnen vertellen over de diepere oorzaken van ziekte en gezondheid.
We maken hierbij gebruik van de astrologische correspondenties volgens prof.
Tierens. Door middel van het raadplegen van de Tarot, kunnen wij inzicht verkrijgen
in onze geestelijke en lichamelijke vitaliteit. Een uitgebreide bestudering van de
kaarten zal aan de orde komen.
Door meditaties en de verdere uitdieping van de Tarot ervaren wij hoe we meer
balans / vitaliteit in ons leven kunnen creëren.
Data:
25-09-2022, 02-10-2022, 27-11-2022, 18-12-2022, 22-01-2023, 19-02-2023,
19-03-2023, 23-04-2023, 14-05-2023, 18-06-2023, 02-07-2023
Tijdstip:

11.00 uur tot 17.00 uur

Locatie:

De Wielder, Dorpsstraat 3 te Etten

Kosten:

€ 1195,00 ineens. Betaling per dag € 115,00 is mogelijk (11x)

De kosten zijn inclusief lesmateriaal.

INSCHRIJFFORMULIER

Tarot, Geestelijke en Lichamelijke Gezondheid
Door Elly Spronk
Voor en achternaam:………………………………………………...
Adres:………………………………………………………………….
Postcode:………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………………………...
Telefoonnummer:……………………………………………………..
Email:…………………………………………………………………..
Het totaal verschuldigde bedrag a € 1195,00 zal ik als volgt voldoen
(svp aankruisen):
<> overmaken op rekeningnummer 60.23.62.784 t.n.v. Stichting de Ster te Terborg
<> betaling contant op de eerste cursusdag
<> d.m.v. betaling van € 115,00 euro per cursusdag (11 x)
Indien u per lesdag betaalt, is alleen contante betaling mogelijk.
De kosten zijn inclusief lesmateriaal.
De kosten blijft u na inschrijving altijd verschuldigd aan
Stichting De Ster, ook als u door persoonlijke omstandigheden niet
aanwezig kunt zijn.
Verder ga ik akkoord met de Algemene voorwaarden Stichting De Ster,
gedeponeerd bij de K.v.K. Centraal Gelderland, nummer 41053186.
Handtekening:_______________
Plaats:_______________

Datum:_________________

Tijdstip: 11.00 uur – 17.00 uur
Data:
25-09-2022, 02-10-2022, 27-11-2022, 18-12-2022, 22-01-2023, 19-02-2023,
19-03-2023, 23-04-2023, 14-05-2023, 18-06-2023, 02-07-2023

Locatie: De Wielder, Dorpsstraat 3 te Etten
Dit formulier s.v.p. invullen en opsturen naar:
Stichting De Ster/mevr. Elly Spronk
Industrieweg 80
7061 AV Terborg
Tel.: 0315-323643

W: www.dester.org

Email: info@dester.org

