Bekijk de webversie

Zichtverbredersnieuws 18
Beste lezers,
Van harte welkom bij de 18e editie van het Zichtverbredersnieuws. Het is al
enige tijd geleden dat jullie iets van ons hebben gehoord, dus het is hoog
tijd!
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven deze te willen
ontvangen, of omdat je in het verleden aan Zichtverbredersactiviteiten hebt
deelgenomen. Wil je geen mail meer ontvangen, dan kun je je onderaan
deze nieuwsbrief uitschrijven!

Corona en kinesiologie

De coronacrisis is nog steeds in volle
hevigheid aan de gang; hopelijk zijn
jullie allemaal gezond!
In de vorige nieuwsbrief hebben we
o.a. gesproken over ondersteuning
van mensen die met corona te maken
hebben (gehad) en is de gelegenheid
geboden om het boekje van Coby
'Body en Breinboosters te
downloaden. Dat kan uiteraard nog steeds via de Zichtverbrederssite.
Inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat een gezonde leefstijl, het oplossen van
stress, vitamines D3 en C en zink, bijdragen aan een gezond immuunsysteem. Dat
kunnen wij onze klanten (en onszelf) adviseren!
Vandaag maakte RBCZ na overleg met VWS bekend dat kinesiologie een
contactberoep is en wij daarom helaas geen praktijk mogen voeren, i.e.g. tot 19
januari. Maar we mogen wel online adviezen geven en mensen ondersteunen!
Heb je tips of positieve ervaringen? Laat het weten!

Cursusdata

Helaas stond 2020 in het teken van 'uitstellen en
afstellen'...dat geldt helaas ook voor veel cursussen...
ook de Zichtverbredersscursussen.
We hebben nog geen nieuwe data gepland, maar
zodra er weer meer ruimte komt en we elkaar veilig
kunnen ontmoeten, gaan we data plannen en laten we
het jullie weten! Voor Krachtenspel en Leefblind 3 zijn
er al wat belangstellenden, dus dat komt goed!
Ook wordt er in het voorjaar weer een Zichtverbreders/instructeurscursus gegeven,
bij mij in Velp. Wil je meedoen? Stuur een mail!
De jaarlijkse Zichtverbredersupdate is gepland voor zaterdag 20 maart 2021. We
hopen van harte dat deze door kan gaan! We houden je op de hoogte!

Interview met Coby
Zoals in vorige nieuwsbrief al
aangekondigd, wordt er gewerkt aan
een interview met Coby over haar
leven en werken als
Zichtverbreder/kinesioloog.
Het interview staat in de steigers,
maar 'corona zit op de treetjes' zoals
Coby zelf zegt...
Filmmaker Thom Verheul gaat het interview maken en Baanu gaat het filmen.
Geweldig dat zij dit gaan doen, ik ben heel benieuwd, het wordt vast heel bijzonder!
Daarnaast hebben we in een groepje van 8 Zichtverbreders het initiatief genomen
om met kleine P.R. filmpjes die we op Youtube gaan plaatsen meer bekendheid te
geven aan de Zichtverbredersmethode. Zowel om cursisten als klanten te werven!
Heb je ideeën of wil je aansluiten? We horen het graag!

De allerbeste wensen!
Aan het eind van deze nieuwsbrief wil
ik jullie gezellige, warme en lichte
Kerstdagen wensen en voor 2021 alle
goeds: gezondheid, inspiratie, plezier,
creativiteit en...dat al je wensen
uitkomen...!
Coby doet jullie allemaal de hartelijke
groeten, en ik bij deze uiteraard ook!
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Dat was het weer voor deze keer!
Weet je nog belangstellenden voor deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust
door!
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier onder
uitschrijven.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@zichtverbreders.nl toe aan uw adresboek.

