Homeopatisch Griepmiddel seizoen 2018/ 2019
Workshops Ouder/ Kind Opstellingen
Praktijk Erna Götzen
Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeskunde
Veel mensen hebben al geïnformeerd of het homeopatisch griepmiddel al weer beschikbaar is.
Gisteren is het binnengekomen:: Poly-influenzinum seizoen 2018/2019
Als u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u het middel via mij verkrijgen.
Mocht u de griepvaccinatie hebben gehaald, dan kan dit middel ook worden gebruikt.
Helaas is het tegenwoordig verboden hier verder op de werking van dit middel in te gaan, maar
bel gerust even voor informatie, liefst op ma. di. of wo. tussen 12.00- 12.30 uur
(06-38602878) of stuur een mailtje.
Ook als u al heeft laten weten dat u belangstelling heeft voor dit middel
is het fijn als u nog even een mailtje stuurt!
Naast het gebruiken van dit middel is het natuurlijk het allerbelangrijkste om gezond
te leven en te eten en te zorgen voor voldoende rust en slaap. Op mijn site staat
onder het kopje informatie nog een aantal belangrijke adviezen rondom de griep.

Opstellingen Workshops Ouder/ Kind
In de maanden november en december worden er drie workshops gegeven waarin de Ouder/ Kind
relatie aan de orde komt. In samenwerking met Els van der Hoeven, Kindertolk en
Gedragsvertaler, gaan we tijdens korte opstellingen kijken naar specifieke zaken in de ouderkind relatie. www.praktijkdedriehoek.nl
Deze workshops kunnen interessant zijn voor opvoeders, die allemaal op zijn tijd tegen dingen
aanlopen. Soms kan een relatie zelfs echt problematisch zijn. Maar ook voor mensen die met
ouders en kinderen / opvoedingsproblematiek te maken hebben in bijvoorbeeld hun werk. U kunt
zich opgeven per telefoon of door even een mailtje terug te sturen.
(Op de site staat onder Data Cursussen/Workshops meer info.)
Data: Dinsdag 13 november, Dinsdag 27 november, Dinsdag 11 december van 20.00- 22.15 uur
Kosten: € 50,(Een losse avond: € 20,-)
Hopelijk heeft u iets aan deze informatie en kunt u gezond genieten van deze herfst en komende
winter!
Met vriendelijke groet,
Erna Götzen
www.homeopathiehoofddorp.nl
Mocht u anderen kennen die wellicht geïnteresseerd zijn,
stuur deze mail dan gerust aan hen door.
Mocht u deze mails niet meer willen ontvangen, laat dat dan svp even weten.

