ENQUETE: wat vind JIJ van de lessen “Bos Chi Kung”?
Je hebt nu enige tijd chi kung lessen gevolgd. En hebt er vast wel een mening over. Die wil Robberto graag weten.
Jouw feedback stelt hij enorm op prijs. Tips, suggesties, kritiek – alles is welkom. Omdat hij daarmee de lessen in
de toekomst effectiever en plezieriger kan maken. Voor jou & de anderen. Daarom hier een aantal vragen. Voel je
vrij om ze allemaal te beantwoorden, of om vragen over te slaan. Doe het zo uitgebreid of kort als je wilt. Je kunt
ze met de pen beantwoorden op dit papier. Je kunt je naam er onder zetten, of het anoniem doen.
Doe je het liever typend achter je computer? Gebruik dan het handige online formulier. Je vind het op de
website via de pagina CONTACT. Alvast dank!
Wat vind jij van de Bos Chi Kung lessen?

Als je deze vorm van chi kung aan anderen zou willen aanbevelen, hoe zou je dat dan in een paar zinnen doen?

Welke effecten van chi kung heb gemerkt? Bijvoorbeeld op je gezondheid, slaap, conditie, kracht, bewustzijn,
energie, gronding, klachtenvermindering, e.d.?

Wat vind je het fijnste/beste/zinvolste/aantrekkelijkste/opvallendste aspect van Bos Chi Kung?
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Beoefen(de) je een andere vorm van sport, fitness, lichaamswerk, beweging, of iets dergelijks? Zo ja, welke? En
hoe is Bos Chi Kung voor jou ánders, of aanvullend?

Welke tips/suggesties/vragen/opmerkingen/wensen heb je? Wat wil je graag in komende lessen(reeksen) anders,
uitgebreider, vaker, diepgaander, minder? Wat zou de lessen voor jou beter, zinvoller, effectiever, plezieriger
maken?

Sinds wanneer volg(de) je Bos Chi Kung lessen?
In principe is chi kung training een doorgaand proces. Van onderzoeken, verdiepen, beoefenen, bewustworden,
opbouwen, belichamen. Ga je in door met de training?
Ja / Nee / Weet het nog niet
Heb je belangstelling voor langere trainingen? Zoals: weekendtraining, lenteweek, herfstweek, zomerwe(e)k(en)?

Mag Robberto je feedback desgewenst gebruiken op zijn website?
 Ja, met mijn voornaam + achternaam + beroep + link naar mijn website
 Ja, met mijn voornaam + achternaam + beroep
 Ja, met mijn voornaam + achternaam + link naar mijn website
 Ja, met mijn voornaam + achternaam
 Ja, met mijn voorletter + achternaam
 Ja, met mijn voornaam
 Ja, met mijn initialen
 Ja, anoniem
 Nee
Voornaam (of initialen):
Achternaam:
Beroep/functie/studie:
Website (als je een link naar je website wilt):

Hoe kan Robberto je bereiken voor eventuele feedback of vragen?
e-mail adres:

telefoon:

www.chi-kung-training.com
Robberto Bos, Curaçaostraat 51-D, 1058 BM Amsterdam, tel. 020 – 7701063, info@chi-kung-training.com
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