Bekijk de webversie

Zichtverbredersnieuws 22 - dec. 2021
Beste lezers,
Van harte welkom bij de 22e 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!

Het nieuwe boek van Coby is klaar:
'Woorden en beelden van troost'
Helaas hebben we geen feestelijke
boekpresentatie kunnen organiseren i.v.m. alle
coronamaatregelen.
Daarom heb ik de eer om jullie in deze nieuwsbrief
op de hoogte te brengen van het heugelijke feit dat
het boek van Coby klaar is!
Het tekenen en schilderen van dit boek was voor
Coby een vorm van troost in de tijd dat zij moest
wennen aan het alleen zijn, na het overlijden van
haar man Ton. Dit boek is een mooie combinatie
met de remedies, maar ook zonder deze flesjes
spreken de prachtige prenten en teksten voor zich!

In dit luxe uitgevoerde kleurige hardcover boek
heeft Coby alle essences die ze in de loop van de
jaren heeft gemaakt, geïllustreerd met prachtige
aquarellen. Essences die voortgekomen zijn uit de
planten, bomen en bloemen die groeiden in de
tuin van Coby en Ton. Ook de teksten van deze
essences, die door heel veel mensen met
kippenvel zijn ontvangen omdat ze zo passend
zijn, zijn ontstaan uit deze tuin en door Coby
opgeschreven…
Dit bijzondere boek, beslist een collector’s item, is vanaf nu te bestellen in de
zichtverbrederswebshop en kost €35,- excl. verzendkosten.

Essences Gedragsbarometer

In het boek staat ook de serie Gedragsbarometer
Essences (kort) beschreven.
Deze zijn helaas niet meer verkrijgbaar. Maar...we
werken aan een testsetje van deze 9 remedies.
Heb je interesse en wil je er t.z.t. eentje
ontvangen, stuur dan even een mailtje en ik neem
contact met je op!

Zicht op Woordblind, last minute

Op 11, 12 en 13 december wordt in Velp voor de
eerste keer de cursus Zicht op Woordblind gegeven
uit het nieuwe boek!
I.v.m. een annulering is er een plaats vrijgekomen.
Heb je interesse, stuur dan een mail!
(Herhalen kan trouwens voor half geld...!)

Cursus Krachtenspel opnieuw gepland:

Omdat niet alle geïnteresseerden in staat waren te
komen in september, hebben we in het voorjaar een
nieuwe serie gepland: vr. 8, za. 9 en zo. 10 april 2022.
Kijk op de website voor de inhoud van deze cursus,
die ook geschikt is voor niet-testers!
Deze cursus wordt door Coby en Els samen gegeven.
Heb je interesse? Laat het weten en/of noteer het in
de agenda!

Zichtverbrederswebsite Cursusaanbod

Omdat er veel cursussen worden uitgesteld, verplaatst
of geannuleerd, is het lastig om de pagina met
cursusdata up to date te houden.
Daarom hebben we de cursusdata vervangen door de
naam van de Zichtverbreder die een cursus gepland
heeft, met een link naar diens cursuspagina op de
website.
Heb je als (geüpdatet) Zichtverbreder cursussen
gepland, geef dit dan even door dan plaats ik een link
naar je site!
Overigens: De Kunst van het Spiertesten mag door
iedereen die met spiertesten werkt, worden gegeven
als kennismakingscursus met het spiertesten.

Youtube kanaal
Onder deze link kom je op het YouTube kanaal
van de Zichtverbreders.
Sandra Cornet heeft dit geïnitieerd i.s.m. de PR
Zichtverbredersgroep.
Hier staan alle gemaakte promo-filmpjes over de
Zichtverbredersroute. Neem eens een kijkje als je
ze nog niet allemaal hebt gezien!
Het is de bedoeling dat dit kanaal gevuld wordt
met allerlei interessante demo's, filmpjes en achtergrondinformatie.
Heb je tips of ideeën? Laat het weten!

Dat was het weer voor deze keer!
Weet je nog belangstellenden voor deze nieuwsbrief?
Stuur hem gerust door!
Rest mij nog iedereen hele mooie en gezellige
decemberdagen te wensen, met rust, ontspanning en
bezinning.
Blijf gezond en wij wensen jullie alle goeds voor 2022!
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.

