Beste collega,
Graag nodigen wij je uit om kennis te maken met de unieke opleiding tot TotalBodyReflex therapeut.
Bij TotalBodyReflex leer je luisteren en kijken met je handen. Als behandelaar word je getraind in een unieke
behandelvisie. Door verschillende manuele technieken te verbinden met kennis van anatomie, fysiologie,
embryologie en psychologie krijg je een breder en dieper inzicht in je mogelijkheden. De intelligentie van het
lichaam van de cliënt is leidend en dat maakt je behandeling heel bijzonder. Je traint je handen in het
waarnemen van de informatie van het lichaam; van alle reflexmatige informatie van alle weefsels. Magisch!
De opleiding heeft maximaal 16 opleidingsplaatsen per 2 jaar. We starten in september een nieuwe groep. Deze
post-HBO opleiding is geaccrediteerd door het SNRO voor 110EC. Samengevat: kleine groep en hoge kwaliteit.
Dit is dus jouw kans om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Wil je weten wat de opleiding nog je meer te bieden
heeft, kom dan naar de open dag op:

zaterdag 12 juni of 3 juli
Om 10.00 uur en om 14.00 uur zal ontwikkelaar Annet Post kort vertellen over de opzet en inhoud van de
opleiding. Wat leer je? Wat is de studiebelasting? Hoe kan je het geleerde direct succesvol toepassen in je
praktijk? Wat zijn de te verwachten resultaten?
Aansluitend, onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers kan je kennis maken met studenten
en docenten. Je kunt het lesmateriaal bekijken en uitgebreid vragen stellen.
Ook nodigen we je uit om een demonstratie bij te wonen. We laten je zelf ervaren hoe subtiele en zachte
technieken effect hebben.
Wil je meer informatie over de opleiding? Lees dan bijgaande folder en kijk op de website
www.totalbodyreflex.com.
Kom je ons bezoeken? Mail naar secretariaat@totalbodyreflex.com en geef aan welke dag je komt en of je voor
de ochtend (9.30-12.00) of de middag (13.30 – 16.00) kiest. We houden ons aan de coronaregels dus vol=vol.
Ons adres is Distributieweg 64, 2645 EJ in Delfgauw. Er staat een leuke verrassing voor je klaar.
Wij kijken ernaar uit om je te verwelkomen!

Annet, Leonie, Inge, Hans, Joke, Maurice en Marjolein

