Hallo Zichtverbreders en andere belangstellenden,
N.a.v. de Levensenergiedag van 22 september hebben zich veel mensen opgegeven om deze
nieuwsbrief te ontvangen om op de hoogte te blijven van de activiteiten.
Daarom bij deze: van harte welkom nieuwe lezers!
We kijken met veel genoegen terug op een prachtige Levensenergiedag!
Wat een fantastisch weer was het, deze allerlaatste zomerdag van het jaar.
Het was een feest om zoveel blije en enthousiaste mensen te ontvangen! Voor velen was het een
weerzien met oude bekenden, maar ook zijn er veel nieuwe ontmoetingen geweest.
Het programma is goed ontvangen en er is uiteraard ook veel gelachen.
Op onze website www.zichtverbreders.nl kunt u een foto-impressie vinden van deze dag.
Ook staat hier de tekst van de toespraak die Marion Rosenthal heeft gehouden voor ons allemaal en
voor Coby in het bijzonder…
Coby heeft op deze dag haar ‘Levenstapijtreiniger’ geïntroduceerd, een hele bijzondere spray.
De tekst (bijsluiter!) van deze remedie kun je ook hier vinden.
De spray is bij voldoende belangstelling na te bestellen bij Coby. Deze spray is nog niet direct
beschikbaar, maar moet weer worden aangemaakt. De kosten bedragen € 25,- voor een sprayfles
van 100 ml, met bijsluiter en poster, excl. verzendkosten. Stuur een mailtje aan Coby als je deze spray
wilt bestellen.
Voor het komende jaar hebben we weer een nieuwe serie cursusdata gepland:
-

Voor de Zichtverbreders (instructeurs): De driejaarlijkse Zichtverbreders Update is op
zondag 15 en maandag 16 maart. Jullie krijgen een dezer dagen verdere informatie en de
uitnodiging!

-

Vr. 15, za. 16 en zo. 17 mei de cursus Zicht op Leefblind 3, de’ breicursus’. Ook vind je
hier gegevens over de kosten en opgave. Te volgen na Zicht op Leefblind 1 en 2.

-

Za. 18, zo. 19 en ma. 20 april het Krachtenspel Deze bijzondere cursus is ook
toegankelijk voor niet-kinesiologen/spiertesters!

-

Vr. 27 en za. 28 november (2020!) Terugkeer naar innerlijk Afrika Ook voor deze

cursus is het niet noodzakelijk om te kunnen spiertesten. (Mag wel!)
We hopen jullie in groten getale te mogen begroeten. Weet je nog belangstellenden voor deze
cursussen? Stuur het gerust door!
We zouden het fijn vinden om eind 2020 ook ergens weer een Zichtverbrederscursus
(instructeurs) te organiseren. Heb je de hele Zichtverbredersroute gevolgd (Touch for Health, Zicht
op Woordblind, Zicht op Leefblind 1 en 2 en Krachtenspel), dan kun je meedoen aan deze cursus.
Heb je studenten die deze route hebben gedaan en het leuk vinden om instructeur te worden? Laat
het ons weten!
Wil je geen les gaan geven, maar vind je het fijn om al het materiaal nog eens voorbij te zien komen
en te herhalen, dan ben je uiteraard ook hartelijk welkom!

Heb je cursussen gepland staan, Kunst van het Spiertesten of Zicht op Woordblind of Zicht
Leefblind? Geef het door, dan zet ik ze op de Zichtverbrederssite bij de cursusdata!
Zoals in een vorige nieuwsbrief al gemeld, zijn Inge Burgerhof en ik (Els) druk doende met de

heruitgave van het Zicht op Leefblindboek. De voorraad is bijna op en mag in een
modern jasje worden gestoken.
We hopen dit ergens in het voorjaar te kunnen presenteren. Zodra er meer bekend is, hoor je het!
Ook aan de heruitgave van het Woordblindboek zijn we begonnen.
Tot zover deze editie van het Zichtverbredersnieuws!
Hartelijke groet, mede namens Coby,
Els
PS Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een reply op deze mail, dan word je van
de lijst gehaald!

