Ben je eigen therapeut
Wil jij je eigen therapeut zijn?
Jezelf en anderen testen om op een gezonde wijze met wel-ZIJN om te kunnen gaan. Wil jij vanuit je hart kunnen weten wat goed voor je is? Welk boek
of product je nuttige informatie brengt? Je leert keuzes te maken met je hart.

Leg jouw gezondheid in de beste
handen…. die van jezelf!
Info
Locatie: Sundancer, Karweistraat 13, 3264 XV, Nieuw-Beijerland
Aanvang: 10:30 uur, Welkom van 10:00-16:30 uur
Docent: Rineke van den Berg, Complementair therapeut

Data cursussen
Kijk voor de actuele cursus data in de agenda op de website.

Kijk voor meer informatie op
www.sundancer.nl of bel naar 085-7325811

Wat leer je tijdens deze tweedaagse?
✓ We leren de belangrijkste achtergronden van de aloude VAS methode.
✓ De VAS methode leren testen op de hartslag van jezelf en anderen.
✓ Jouw gevoeligheid meer tot bloei laten komen, zodat je nog meer kunt
vertrouwen op wat je voelt middels de VAS, maar vooral informatie die
binnenkomt via je hart.
✓ De juiste vragen stellen aan het lichaam t.b.v. jouw gezondheid.
✓ Middelen zoals voeding en supplementen kunnen testen.
✓ Het testen welke voeding bij je past en welke niet.
✓ Het voelen waar middelen als eerste aan het werk gaan.
✓ Het testen waar stagnatie of doorstroming in het lichaam zit.
✓ Basische kennis over de middelen en voedingstoffen en hoe deze voor
jouw gezondheid kunnen worden ingezet.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor een ieder die zichzelf en anderen gezonde inzichten wil geven. Iedereen
is van harte welkom! Ook artsen en therapeuten. Het is voor iedereen die meer
vanuit het hart op een gezonde manier zijn/haar leven wil verbeteren, maar
ook inzichten wil geven aan de medemens. Wat je tegenkomt bij de ander kan
best een stukje van jezelf zijn. Door je eigen therapeut te zijn, krijg je meer inzicht in hoe gezondheid werkelijk werkt.

Aanvullende info
De investering voor deze complete cursus bedraagt € 349,Deze cursus is incl. thee/koffie/water/bio vruchtensap en bio/vega lunch
met soep, speciale testdoos, formulieren en hand-out.
We werken in kleine groepen voor het beste resultaat, dus maximaal 12 deelnemers.

Kijk voor meer informatie op
www.sundancer.nl of bel naar 085-7325811

