EVC- Cursus in Hasselt
INHOUD

EVC of Energetische Vertebraal Correctie is een behandelingsmethode met zachte
strijkbewegingen op de handen en de voeten. Hiermee werkt je in op de meridianen
van het lichaam.
De wervels en het bekken reageren snel op de specifieke strijkbewegingen die
tijdens deze 3 dagen worden aangeleerd. Het werkt corrigerend op de wervelkolom.
De uitwerking van de aangeleerde technieken hebben een gunstig effect op diverse
lichamelijke klachten. Klachten over gewrichtspijn, spierpijn, nekklachten,
schouderklachten, heup- en kniepijnen maar ook typische klachten die verbonden
zijn aan ons zittend leven nl, lage rugklachten.
Onrechtstreeks heeft een behandeling ook een gunstig effect op vermoeidheid,
burnout- en depressieve klachten.
De EVC- techniek is voor alle leeftijden, maar zeker ook te gebruiken bij kinderen.
De opbouw van de lessen is als volgt te verwoorden:
– Je leert het verband zien tussen een wervel, gewricht, meridiaan en
corresponderende organen.
– Je leert het protocol van de strijkbewegingen.
– Het waarnemen op zich van het corrigeren van de wervels.
– Je zal zien hoe de meridiaan van het orgaan ook een plaats op de voet en de hand
krijgt.
– De cursisten behandelen elkaar.
Verder ontvangt iedere deelnemer een syllabus en kaarten met patronen met de
werkwijze. Na afloop ontvang je een getuigschrift EVC.
Deze opleiding werd geaccrediteerd door BeVo, aantal punten PPV voor BeVo : 30
Het VNRT (nl) accrediteert zijn leden met 10 A en 10 B punten.
Op deze film kan je een demonstratie zien.

ORGANISATIE

Golden Feet

DOCENT

Lydie Schoenmakers
WIJ VERWELKOMEN U GRAAG!

WANNEER

Data op de website - Startuur voor deze 3 dagen = 9:30u - einde 16:30u

LOCATIE

Golden Feet - Gouverneur Roppesingel 83 - 3500 Hasselt (Smartspace)

INSCHRIJVEN

Je kan inschrijven via het inschrijvingsformulier op de website
Gebruik de inschrijfcode EVCHasselt

NODIGE VOORKENNIS

Basis voetreflexologie of medische voorkennis

KOSTPRIJS
All-in €380 Reeds deelgenomen en wens je exra oefenkansen, dan kan je vanaf nu
deelnemen voor €199 ! SCHRIJF HIER IN !
Inclusief syllabus en kaarten, koffie/thee
Lunch meebrengen

BANKGEGEVENS
Een week op voorhand dienen we het inschrijvingsbedrag op onze rekening te
ontvangen:
Golden Feet
IBAN BE 82 7360 5727 89 68
BIC KREDBEBB
Mededeling: uw naam+ EVCHasselt
WIJ VERWELKOMEN U GRAAG!

