Hallo (geïnteresseerden van de) Zichtverbreders!
Hierbij stuur ik jullie de 7 e editie van het Zichtverbredersnieuws!
De tijd gaat snel, hopelijk komt nu dan het voorjaar na deze strenge laatste winterstuip…!
In deze Nieuwsbrief staan weer nieuw geplande cursusdata, wij hebben de smaak weer te pakken!
Noteer ze in je agenda als je interesse hebt en/of stuur even tijdig een mail zodat we kunnen
bekijken of er voldoende belangstelling is. En stuur deze informatie gerust door aan cursisten,
collega’s en andere belangstellenden! Wij hebben geen adresgegevens van jullie cursisten.
Coby en ik zijn 2018 goed begonnen met de cursus Leefblind 3. Wat een heerlijke cursus, breien
synchroniseert de rechter- en linkerhersenhelft, en geeft rust, dat is zeker!
Op de Zichtverbrederspagina kun je een foto-impressie vinden van deze gezellige en geslaagde
cursus!
In 2019 gaan we hem zeker weer inplannen, dus mocht je het nog niet gedaan hebben: zeer aan te
bevelen, en herhalen mag ook altijd natuurlijk…;-)!
Volgende week dinsdag 6 maart verzorgen Coby en ik de Update voor de

Zichtverbreders, een klein groepje, en hierna zijn alle mensen die, bij mijn weten, nog cursus
willen geven, geüpdated!
We hebben een groep van 14 ‘actieve’ Zichtverbreders die nog lesgeven!
Heb je nog niet laten weten of je nog wil lesgeven in de Zichtverbredersroute, mail me dan!
De eerstvolgende gelegenheid om te updaten, na 6 maart, is waarschijnlijk weer in 2020. We hopen
dan de hele groep tegelijk te ontvangen!

Krachtenspel:
Jan en Sonja hebben nog een voorraad Krachtenspelboeken gevonden en Coby wil ze graag
beschikbaar stellen aan (oud)Zichtverbreders.
De Geüpdate instructeurs die de jaarbijdrage hebben voldaan hebben inmiddels een pakket
Krachtenspelen ontvangen.
Wil je ook een aantal Krachtenspelen toegestuurd krijgen, leuk om cadeau te doen, of als
cursusmateriaal? Stuur me een mail, dan krijg je tegen vergoeding van de verzendkosten een aantal
exemplaren opgestuurd.
Als tegenprestatie wil Coby graag dat je één cursist voor de cursus Krachtenspel aanbrengt…;-)
Het Krachtenspel is leuk voor iedereen die met mensen werkt. Je hoeft niet te kunnen spiertesten,
iedereen kan meedoen!
Deze cursus is ingepland op vr. 1, za. 2 en zo. 3 juni a.s.
Deze cursus duurt 3 dagen (incl avondprogramma!) en kost € 350,- excl verblijfskosten en maaltijden.
Locatie volgt!
Van 17 t/m 20 september is er een nieuwe Zichtverbrederscursus gepland, zodat er
meer instructeurs komen die deze prachtige methode kunnen doorgeven!
Er heeft zich al een aantal mensen opgegeven, maar het groepje is nog wel wat klein.
Weet je of vermoed je dat jouw cursisten ook wel Zichtverbreder willen worden, stuur ze ajb de
informatie door of laat ze met mij contact opnemen!
Hier kun je/kunnen zij meer informatie vinden over de inhoud van deze 4 daagse cursus! Informatie
over locatie en kosten volgt

De cursus Terugkeer naar Innerlijk Afrika is verzet naar ma. 1 en di. 2 oktober.
Deze prachtige cursus staat open voor iedereen, ook voor niet-kinesiologen, dus weet je iemand of
ben je zelf geïnteresseerd? Geef je op! Hier vind je meer informatie over de inhoud

Locatie Witteveen, Kosten € 200,- excl verblijfskosten en maaltijden
Rest mij jullie een fantastisch voorjaar te wensen en tot gauw weer eens!
Met hartelijke groet, mede namens Coby,
Els

Met vriendelijke groet,
Els Jansen
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