EVC zomerklas ALDEN BIESEN
ALDEN BIESEN

Driedaagse EVC workshop
Deze zomerklas biedt een interessante vorming om pijnloos rugklachten te
corrigeren. Een mooie aanvulling voor je vak.
Deze klas wil tevens rust en vakantie bieden.
Elke deelnemer wordt twee keer behandeld, om zelf te ervaren hoe goed dit E.V.C.systeem werkt.
Een topper voor therapeuten !
EVC is toepasbaar op kinderen vanaf 5 jaar. Een behandeling duurt zo’n 30 à 40
minuten.
Deze praktijkopleiding is een goede aanvulling voor kinesisten, ostheopaten,
voetreflexologen en shiatsu-therapeuten die interesse hebben in het corrigeren van
de wervelkolom.
Op deze film kan je een demonstratie zien.
INHOUD
-De E.V.C.-techniek corrigeert rug en nekklachten. Het herstelt tevens klachten van
de organen.
Het is pijnloos, snel en blijvend. Interessant bij het behandelen kinderen .
Het systeem laat zich integreren bij andere systemen en gebeurt met
strijkbewegingen op handen en voeten.
Je ontvangt een hand-out en werkkaarten om precies te werken.
Vooropleiding: Reflexologen en medisch geschoolden…
Je leert het verband zien tussen een wervel, gewricht, meridiaan en
corresponderende organen.
– Je zal zien hoe de meridiaan van het orgaan ook een plaats op de voet en de hand
krijgt.
– De EVC-techniek.
– Persoonlijke ervaring: je krijgt zelf 3 behandelingen.
– Verslag maken van de behandeling die je uitvoert
Accreditatie bij VNRT en Bevo

WANNEER
31 juli tot 3 augustus 2019

LOCATIE
Kommanderij Alden Biesen Bilzen

PROGRAMMA
Op 31 juli vanaf 17u: aankomst, kamers en avondmaal en kennismaking.
Programma van de volgende dagen
8.15 ontbijt
9.00 – 12.30 : praktijk
12.30 – 13.30 : lunch
13.30 – 18.00 : vrije tijd,
18.00 – 19.00: avondmaal
19.00 – 20.30 theorie voor morgen,
20.30 – … samen genieten

KOSTPRIJS CURSUS:
380 €, incl. cursus, poster, kaarten

VERBLIJFSKOSTEN
– Eenpersoonskamer: € 150 pp voor de drie nachten ( 6 kamers beschikbaar)
– Tweepersoonskamer € 105 pp voor drie nachten (nog twee kamers beschikbaar)
– Samen logeren is aanbevolen omwille van de groepssfeer , maar is niet verplicht.
– Maaltijden voor iedereen: ontbijt lunch, avondmaal 100 €
ze worden individueel afgerekend
– Drankjes in onze vrije momenten rekent ieder zelf af.

INSCHRIJVEN
Je kan inschrijven met het inschrijvingsformulier op de website.
inschrijfcode voor een één-persoonskamer AB 1p
inschrijfcode voor een twee-persoonskamer AB 2p
inschrijfcode oor de cursus zonder logement: AB Z

KOSTPRIJS
voor de cursus: 380 € incl btw
inclusief syllabus en kaarten, koffie/thee en fruit

BANKGEGEVENS
Voetreflexologie L. Schoenmakers
IBAN: BE77 0631 4330 8542
BIC: GKCCBEBB
Mededeling: naam van de deelnemer, en inschrijfcode

