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De signalen van het lichaam

Somatic Experiencing bij
relatieproblemen, stress,
trauma of verslaving
WOUDENBERG – Er klopt iets niet. U leeft niet het leven dat u zou willen leven. U heeft
het gevoel dat u vastloopt. U mist ontspanning, flow, verbinding of intimiteit. Om een
oplossing te vinden maakt uw hoofd overuren. Hoe doorbreekt u die vicieuze cirkel
van doemdenken, terneergeslagenheid en lusteloosheid? Hoe brengt u meer geluk in
uw leven? Hoe vindt u een manier van leven die bij u past?
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Je rijdt al
een elektrische
Buurauto vanaf e 95,per huishouden
per maand.

Buurauto maakt elektrisch
rijden bereikbaar voor iedereen
Elektrisch rijden heeft veel voordelen. Het zorgt voor schonere lucht en is heel
stil. Als je de auto ook nog eens deelt, geeft dat nog meer voordelen. Er komt
meer ruimte in jullie straat voor groen of om te spelen en je laat een betere
wereld achter voor je (klein)kinderen. En een gedeelde elektrische auto is
gewoon voordelig. Wat jouw reden ook is, Buurauto helpt je bij elektrisch rijden.

BUUR AUTO
de elektrische auto die je deelt met je buren

“Wij hebben een Buurauto
omdat we onregelmatig
rijden. Het is gemakkelijk.
Je boekt de auto met de app.”

Start met elektrisch
rijden met Buurauto!
Buurauto heeft uiteraard een mooie aanbieding
voor buren die willen starten met autodelen.
- Meld je aan op www.buurauto.nl/amersfoort
- Voer de actiecode in: Amersfoort2018
Meld
- Je rijdt de eerste twee weken gratis
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