Causale Voetreflexologie

Cursus Causale Voetreflexologie
reeks voor beginners - 2019/2020
Wat is causale voetreflexologie?
Er bestaat een relatie tussen gebieden van de voeten en andere delen van het lichaam. De reflexen
in de voet zijn in feite ‘beelden’ van lichaamsdelen.
Voetreflexologie is een methode die reflexen in de voeten stimuleert om in de corresponderende
delen van het lichaam reacties op te wekken. Die reacties kunnen best omschreven worden als terugkeer naar de evenwichtstoestand. Bij causale voetreflexologie wordt de oorzaak van het verlies aan
evenwicht opgespoord en behandeld.

Interesse om deze techniek te leren ?
•

Een cursusreeks van 8 lessen voor beginners gaat door op dinsdagavond van 19.40 tot 22.15 uur.
De data voor deze reeks zijn: 5 november, 12 november, 19 november, 26 november, 3 december,
10 december 2019 en 7 januari, 14 januari 2020.

•

Er wordt eveneens een reeks van 8 lessen voorzien op maandagvoormiddag van 9.40 tot 12.15 uur.
De data voor deze reeks zijn: 4 november, 18 november, 25 november, 2 december, 9 december
2019 en 6 januari, 13 januari, 20 januari 2020.

Beide reeksen gaan door op de leslocatie: De La Sallecentrum, Hendrik Placestraat 47, 1702
Groot-Bijgaarden (voormalig Wivinaklooster), op vijf minuten van het station van Dilbeek en verschillende bushaltes (De Lijn 129, 136, 355, 810 en 820).
Een brief met volledige planning voor het eerste jaar en de wegbeschrijving volgen in september.
De bijdrage voor deze cursusreeks bedraagt 320,00 euro, te betalen bij de eerste les of vooraf via
overschrijving op rekening BE37 7340 2441 6828 van Causale Voetreflexologie, Nieuwenbos 5,
1702 Groot-Bijgaarden. De reeks wordt in zijn geheel betaald.
Gemiste lessen kunnen ingehaald worden met de andere groep of het jaar nadien.
Voor wie verder wil gaan met deze techniek worden vervolgcursussen georganiseerd.

Inlichtingen en inschrijvingen: CAUSALE VOETREFLEXOLOGIE
An De Mulder: 02 466 27 29
Joke Van Wambeke: 0476 76 44 84
info@causalevoetreflexologie.be
www.causalevoetreflexologie.be
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Naam:
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Voornaam:
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Tel: 02/466.27.29
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................................................

schrijft zich in voor de cursusreeks voor beginners op :

n
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n

D I N S D A G AV O N D

en verklaart zich akkoord dat deze gegevens gebruikt worden in het kader van de cursussen

www.causalevoetreflexologie.be
BE 0422.417.182
IBAN: BE37 7340 2441 6828
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