Bekijk de webversie

Zichtverbredersnieuws 24 - juni 2022
Beste lezers,
Van harte welkom bij de 24e 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!

ZOMER:
Jullie ontvangen deze nieuwsbrief
aan het begin van de zomer....het is
bijna de langste dag.
We maken vakantieplannen: lekker
thuis blijven of weer eens naar het
buitenland met vakantie?
Voordat het zover is, willen wij jullie
eerst nog een paar berichtjes
brengen.
Met Coby gaat het redelijk. Ze
wordt helaas wel beperkt door
gebrek aan lucht: de longontsteking
van een paar jaar terug, maar ook de gevolgen van Covid eisen zijn tol..dit betekent
een half uurtje actief en een half uurtje rust. Voor Coby best een pittige opgave, ze
barst altijd van de activiteiten, plannen en creatieve projecten. Zelf zegt ze erover:
"Ik leef mijn leven in mijn arelier en in de tuin. Als je me wilt horen, kom dan maar,
ik heb best wat te melden...!"

Drieluiken
Deze twee prachtige drieluiken heeft Coby geschilderd:
de bovenste van de vijf elementen in al zijn aspecten en de onderste n.a.v. het
energieymbool van de kringloop van het leven.
Wil je ze bekijken of er meer over weten? Coby wil er best iets over vertellen. En ze
zijn te koop!

Update Zichtverbreders- instructeurs
Voor de zomervakantie staat er nog een
activiteit gepland, nl de jaarlijkse update
van de Zichtverbreders-instructeurs op
zaterdag 18 juni in Witteveen bij Coby
thuis. Hopelijk kunnen alle
Zichtverbreders aanwezig zijn, het is altijd
een fijne reünie!
Let op: Ben je nog geen Zichtverbrederinstructeur, maar overweeg je het wel te worden en heb je ook (bijna) alle cursussen
van de route al gedaan?
Dan ben je bij deze van harte uitgenodigd om deze dag mee te doen en met ons
kennis te maken!
Binnenkort plannen we data voor de instructeurscursus.
Doe je mee of wil je eerst meer info? Stuur dan een mail!

Nieuwe cursusdata gepland!
Op vr. 7 za. 8 en zo. 9 oktober 2022
geven Coby en Els samen na lange tijd
weer eens de cursus Zicht op Leefblind
3 in Witteveen.
"Lineair breien in een eindeloos concept.
In deze ‘breicursus’ zetten we steken op
met onze gekleurde levensdraden, die
soms in de knoop raken, of die een mooi
breiwerk opleveren, al dan niet in
verbinding met het breiwerk van anderen
als een metafoor voor het leven."
Wil je meedoen met deze bijzondere cursus? Schrijf je snel in, vol is vol!

Nieuwe data cursus Krachtenspel
Afgelopen april hadden we een heel
succesvolle, gezellige cursus Krachtenspel.
Voor degenen die niet aanwezig konden zijn,
hebben we nieuwe data gepland. Het is nog
even weg, maar bij leven en welzijn gaan we
deze cursus herhalen op vr. 14, za. 15 en zo.
16 april 2023.

Oude woordblindboeken

In de vorige nieuwsbrief hebben we het
volgende bericht gedeeld:
"Met het verschijnen van de nieuwe full color
uitgave van het cursusboek 'Zicht op
Woordblind' is de oude zwartwit uitgave
overbodig geworden.
Omdat we deze boekjes natuurlijk niet bij het
oud papier willen gooien, hebben we bedacht
om ze uit te delen aan leerkrachten,
instructeurs, ouders, cliënten, studenten en
andere geïnteresseerden, om kennis te
maken met de inhoud van deze methode. Zo
zorgen we voor verspreiding van dit mooie
materiaal!"
Er zijn nog wat exemplaren over, dus: Wil je
één of meer boeken ontvangen om te delen met anderen? Stuur even een mailtje,
dan stuur ik je de boeken tegen verzendkosten toe.

Promises 6. Eenheid
Toen Coby en ik elkaar spraken
deze week, leek het ons een leuk
idee om voor deze nieuwsbrief
een remedie te testen uit het
wonderschone boek 'Woorden
en beelden van troost'. Het
werd Promises nr. 6 Eenheid:
Ik beloof je dat:
Wanneer je niet weet waar je
plaats is in het grote geheel,
Wanneer je niet weet wat je taak
is in het grote geheel,
Wanneer je niet weet wat het
doel is van je bestaan,
Ik je zal helpen je plaats te
herkennen en je taak te
verduidelijken,
Ik zal je laten weten dat je doel
is, een onmisbare schakel te
vormen in het proces naar
Eenheid van alles wat nu nog
gescheiden is.
Alle remedies die in dit boek zijn
beschreven zijn verkrijgbaar in
de webshop.

Wij wensen jullie allemaal een prachtige zonnige zomer!
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.

