Bekijk de webversie

Zichtverbredersnieuws 17
Beste lezers,
Van harte welkom bij de 17e editie van het Zichtverbredersnieuws.
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

In de vorige nieuwsbrief hebben we o.a. gesproken
over ondersteuning van mensen die met corona te
maken hebben (gehad).
Of ze nou op de IC gelegen hebben, 'gewoon' in
het ziekenhuis lagen, thuis ziek waren of bang
waren om ziek te worden, er is veel stress onder
de mensen.
Al pratend over wat we kunnen doen om hen te
ondersteunen, kwam Coby op het idee dat
iedereen eigenlijk zichzelf in balans moet kunnen
brengen en dat de Body en Brein Boosters daarbij
kunnen helpen!
Daarom is dit boekje ingescand en op de
Zichtverbrederssite gezet, zodat iedereen het
gratis mag downloaden! Een prachtig gebaar...!
Daarnaast is er voor kinesiologen ook veel werk te
doen om bij mensen die wat extra's nodig hebben,
samen voor nieuwe balans en snel herstel te
zorgen! Coby is tijdens haar verblijf in het
ziekenhuis dagelijks met kinesiologie behandeld en aan de hand daarvan hebben
we een aantal kinesiologietips samengesteld, die je ook op de homepage van onze
site kunt vinden! Veel succes ermee en we horen graag van jullie resultaten!

Cursusdata

Ben je geüpdated Zichtverbreder, geef dan je
cursusdata door zodat ze op de website kunnen
worden geplaatst. Omdat Touch for Health onderdeel
uitmaakt van de Zichtverbredersroute, mag je vanaf
nu ook je Touchcursussen aanmelden voor in de
cursusagenda!
Stuur me een mail, dan zet ik ze erop! (Deze rubriek is
kortgeleden toegevoegd)

Nieuw geplande cursussen:

De volgende cursussen zijn gepland die door Coby Schasfoort en mij samen
worden gegeven: (Onder voorbehoud, je weet immers maar nooit...!)
Krachtenspel op 28, 29, 30 november, hiervoor hoef je niet te kunnen
spiertesten!
Terugkeer naar innerlijk Afrika op 6 en 7 februari 2021. Ook voor deze
cursus hoef je niet te kunnen spiertesten!
Leefblind 3 is gepland 10 t/m 12 april 2021. Deze kan worden gevolgd na
Zicht op Leefblind 2.
Heb je Touch for Health, Zicht op Woordblind en Leefblind en Krachtenspel
gevolgd en wil je Zichtverbreder worden om dit prachtige materiaal door te
geven? Stuur een mail dan plannen we een datum in!
Kijk hieronder voor informatie:

Krachtenspel

Informatie en
opgave

Zicht op
Leefblind 3

Terugkeer naar
innerlijk Afrika

Informatie en
opgave
Informatie en
opgave

Dat was het weer voor deze keer!
Weet je nog belangstellenden voor deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust
door!
Keep in Touch, hartelijke groet, mede namens Coby,
Els!
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun 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.

