De levensfasen van de vrouw
4 daagse cursus

“A herbalist in every house and a practitioner in every village”

Aquilegia ssp.- Akelei
Waarom komen er veel meer vrouwen dan mannen bij een natuurgeneeskundige?
Wat is de kracht van de natuurgeneeskunde voor alle levensfasen van de vrouw? Hoe
kan je deze kennis succesvol inzetten bij je patiënten? In deze cursus waar de 4
temperamenten centraal staan, krijg je tips en trucs om op een leuke manier de
gezondheid van de vrouw te ondersteunen. Elke dag staat een andere levensfase
centraal: meisje zwangerschap, moeder en wijze vrouw. Ook de voeding en kruiden
die specifiek bij die levensfase passen worden besproken, bereid en geproefd. De
theorie volgt wat de natuur ons laat zien.
In ieder geval komt aan bod:
belangrijke aspecten van de 4 temperamenten: flegmaticus, melancholicus,
•
sanguinicus en cholericus.
casuïstiek over de verschillende levensfasen
•
voeding(sbereidingen) en kruiden die optimaal kunnen worden ingezet bij deze
•
levensfasen

In het ochtendprogramma wordt de theorie van elke levensfase behandeld. Na de
lunch brengen we het geleerde in praktijk.
Omdat we met een kleine groep zijn (maximaal 12 personen), is er alle ruimte om ook
in te gaan op individuele wensen.
De docent is Renée Koenders, MSc in Herbal Medicine. Ze heeft vanaf 1990 een
praktijk en is docent kruidengeneeskunde aan de Nederlandse Academie voor
Natuurgeneeskunde te Zaltbommel.
De organisator en gastvrouw is Kitty de Louw. Kitty heeft een praktijk als
voetreflextherapeute.

Data

10 januari, 7 februari, 6 maart en 3 april 2020

Tijd

Vrijdag 10.00 - 16.00 uur. Ontvangst vanaf 9.30 uur met koffie en thee.

Plaats

Ericalaan 7, 4741 EM Hoeven

Kosten

€ 250,Inclusief materialen, koffie en thee. Lunch zelf meenemen, maar deze
wordt aangevuld met “superfood” voor het temperament van de dag.
Indien plaats beschikbaar is het ook mogelijk om een dag à € 85,te volgen

Erkenning

De cursus is door de NWP erkend met 3 punten per dag voor de licentie
Natuurgeneeskunde en door de VNRT met in totaal 10 B punten

Aanmelden via mail: kdl@kpnplanet.nl of telefoon: 06-16219942.
Betalen

Door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening:
NL84INGB0005950331 t.n.v. Kitty de Louw o.v.v. je eigen naam.

Je deelname is pas definitief als zowel je aanmelding als je betaling zijn ontvangen.
Bij afmelding voor 1 januari krijg je 100% van het cursusgeld retour, daarna kan geen
restitutie worden verleend. Wanneer je een dag niet aanwezig kan zijn is er geen
mogelijkheid om in te halen, wel kun je natuurlijk in jouw plaats een ander laten
deelnemen.

Sequoiadendron giganteum - Sequoia
We verheugen ons erop onze kennis en kunde met je te delen,
Hartelijke groeten,
Kitty en Renée
Ericalaan 7 ä 4741 EM Hoeven
Telefoon: 06-16219942
kdl@kpnplanet.nl

