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Beste lezers,
Van harte welkom bij de 19e 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!

PR groep Zichtverbreders

Een groepje van 7 Zichtverbreders is de laatste
maanden bezig geweest om korte video's te maken
over kinesiologie ('Wat doet kinesiologie') Een
voorbeeld is te zien op onze homepage.
Video's van Zicht op Leefblind en Zicht op
Woordblind zijn in de maak en volgen spoedig!

Corona en kinesiologie

In de vorige nieuwsbrief hebben we besproken dat
de Body en Brein Boosters mensen kunnen helpen
om de balans te bewaren of terug te vinden!
Het is al veel gedownload, en het is nog steeds
beschikbaar, evenals het boekje 'Blij met stress'.
Beide zijn te vinden op www.zichtverbreders.nl

OPROEP:
Onderzoek restklachten Covid 19 en
kinesiologie

Kinesiologen gezocht die ervaring hebben met
cliënten die langdurige restverschijnselen hebben van
een COVID-19 infectie.
De Projectgroep Praktijkonderzoek CAS & Kinesiologie wil onderzoeken of
kinesiologie een effectieve aanvullende therapie kan zijn voor het verminderen van
restklachten na een COVID-19 infectie en een bijdrage kan leveren aan zowel het
verkorten van de duur van het herstel als aan de mate van herstel. CAS staat voor
Covid Associated Syndrome, wat verwijst naar langdurige restklachten na een
infectie met COVID-19.
De eerste fase van dit onderzoek is inventariseren welke ervaring kinesiologen al
hebben op dit vlak. Heeft u ervaring met deze groep cliënten en wilt u deze ervaring
delen, stuur dan een mail . U krijgt dan de link voor een vragenlijst toegestuurd. Ook
voor andere vragen over dit onderzoek kunt u hier terecht. Invullen kan tot 6 april
De Projectgroep Praktijkonderzoek CAS & Kinesiologie bestaat uit Esther Soudant,
Marian Klein Breteler, Saskia van Leeuwen, Monique de Groote, Gitta Liefting en
Piet Pijper. Dit onderzoek is tevens onderdeel van het afstudeeronderzoek van
Esther Soudant bij het Instituut CAM (opleiding tot kinesioloog).
Namens de projectgroep alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!

ZOOM webinar

Begin maart heb ik i.o.v. de LVNT een webinar
verzorgd van 3x 2uur over Lichaamstaal en
mimische spieren. Op verzoek van collega's die het
gemist hebben, heb ik een nieuwe serie data
gepland, op 6, 8 en 13 april van 19.00 tot 21.00
uur. Kosten voor deelname € 50,Wat hierin o.a. aan de orde komt: (non)verbale
communicatie en lichaamstaal in alle aspecten, de
polyvagale theorie, spiegelneuronen,
gezichtsspieren en stress, micro-expressie, lachen
als therapie, een korte inleiding in het Krachtenspel
en een (kinesiologische) testprocedure.
Dit webinar is ook interessant voor niet-testers!
Heb je interesse om mee te doen? Stuur dan een mail!
Voor LVNT geldt dit webinar als vakinhoudelijke nascholing!

'De dominantiefactor'

'Verbeter je leervermogen door het kennen van je
dominante oog, oor, hersenhelft, hand en voet'.
Dit boek van Carla Hannaford is een Nederlandse
vertaling van 'The dominance factor".
Hierin worden o.a. 32 dominantieprofielen beschreven
en welke kenmerken ze hebben bij het verwerken van
informatie.
Dit boek sluit perfect aan bij de cursus en
testprocedure van Zicht op Woordblind en helpt om
mensen inzicht te geven in evt. blokkades en hoe je
die kunt oplossen.

Update Zichtverbreders

De geplande update van 20 maart kon vanwege de
coronamaatregelen helaas niet door gaan.
Wel hebben we elkaar op eze dag per ZOOM
gesproken, leuk om iedereen weer even te zien, zij
het op afstand...
De update van 2021 is verschoven naar za. 12
juni, live in Witteveen.
Wil je er bij zijn, maar heb je nog geen uitnodiging
gehad? Stuur dan een mail!

Nieuwe cursusdata: Zichtverbreders

Van wo. 2 t/m zo. 6 juni kun je de instructeurscursus
Zichtverbreders volgen.
Heb je Touch 1 t/m 4, Zicht op Woordblind en Zicht op
Leefblind 1 en 2 en Krachtenspel gevolgd en wil je
graag lesgeven in dit prachtige materiaal? Geef je dan
op! Deze cursus wordt in Velp in Praktijk Libra
gegeven.
Voor meer info kijk op de website
Voor vragen of opgave, stuur een mail

Nieuwe cursusdata! Krachtenspel

De cursus Krachtenspel is weer gepland! Op vr.3,
za.4 en zo. 5 september geven Coby en ik samen
deze bijzondere cursus in Witteveen.
Ook interessant en toegankelijk als je niet kunt
spiertesten!
Wil je deze cursus herhalen, dan kan dat voor half
geld!
Voor meer informatie, klik hier voor de website.
Voor opgave of vragen, stuur een mail

Heb jij berichten, nieuws of andere zaken die in deze nieuwsbrief zouden
passen? Laat het weten!
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.

