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Dit is de achtste nieuwsbrief speciaal voor Alumni van de NSK.

5 van de 23 geslaagden voor het CPION diploma!
NSK - BvK
Het bestuur van de Stichting NSK heeft besloten om het sinds 2009 bestaande convenant met de
Beroepsvereniging voor Kinesiologie per 1 september a.s. te beëindigen.
Ondanks herhaalde pogingen en veelal zeer moeizaam tot stand komende gesprekken, voelt het voor
de NSK niet meer in het belang van onze afstuderende kinesiologen om een convenant te hebben met
de BvK. Het Huis voor Kinesiologie is geen welkom thuis meer voor de NSK en haar afgestudeerden.
Vanaf komend studiejaar kunnen onze startbekwame kinesiologen terecht bij het vernieuwde VBAG.
Gesprekken hierover zullen gevoerd worden door bestuur en coördinator. Tevens kan men nog altijd
kiezen voor aansluiting bij de BvK, maar zij zullen daar aan steeds hoger wordende toelatingseisen
worden onderworpen en ons SNRO/ CPION erkende getuigschrift is voor de BvK niet meer zonder
meer voldoende voor toelating.
Lilian Beeks heeft ook persoonlijk haar lidmaatschap BvK inmiddels opgezegd. Zij zal op verzoek van
velen van jullie in de loop van de maand augustus overleg oppakken met het VBAG om te bekijken op
welke gronden ook oud NSK afgestudeerden kunnen worden toegelaten tot het vernieuwde VBAG.
(per 1 januari '17 fusie met VNT-LVNG en VBAG)

Nascholing Kinesiologie Nieuw Programma!!
Uiteraard allemaal in het Paviljoen in Rhenen. Kosten nu geen 132,50 meer, maar € 115,- (verlaagde
prijs!!) per lesdag! Aanmelden via de website!
3 september 2016 van 13-17u "Update TfH spiertesten en voorrangsregels" In een middag alle 42
spiertesten aangepast aan de laatste richtlijnen van het IKC en nieuwe inzichten in het toepassen van
de voorrangsregels bij een 5 elementenbalans. Nieuwe plaatjes voor in je cursusboeken overzichtelijk
bij elkaar gezet! Kosten slechts € 50,-!
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1 oktober en 6 november 2016 "Orthomoleculaire geneeskunde" door Theresi Smeijsters. Een
unieke aanvulling op je medische basiskennis! Twee dagen alles wat je altijd al wilde weten over
vitaminen, mineralen, vetten en alles wat er in je voeding zit om hiermee gezond te leven en je
cliënten te kunnen adviseren!
5 november 2016 "Lesdag Electromagnetisch" een basiscursus over chakra's lokaliseren,
energieblokkades opsporen en harmoniseren, de verdeling en onderlinge samenwerking tussen
meridianen en chakra's, bepalen van de energieniveaus in de chakra's en iemands absolute
basisenergie. Dit alles gebaseerd op de Thyatira© methode van Berber Scholten-Klein.
4 december 2016 "G.E.M.S. ©" Een must voor iedereen die met TfH werkt. Van Alexis Costello uit
Canada. Doel bepalen, element testen, modes inzetten en stapelen in Pause lock. Een unieke manier
om effectief in al je geleerde Kinesiologie technieken en TfH correcties datgene te vinden wat de
onderliggende stressor is en welke correctie effectief is voor jouw cliënt.
Voor meer details informeer bij secretariaat@schoolvoorkinesiologie.nl
Kijk regelmatig voor het meest actuele aanbod en data op onze website onderdeel
NASCHOLING.

Sinds 2016 moet iedereen die in het Arcos of CPION abituriëntenregister zit voor MBK of
PsBK minimaal één dag per kalenderjaar bijscholen!
De NSK biedt voor € 130,- per lesdag in 2016 nog de volgende dagen aan:
Bijscholing PsBK vrijdag 7 oktober 2016, "conditionering" door Ad van Vugt.
Inzicht is een eerste stap, maar inzicht alleen is niet voldoende. Een bijscholing in de vorm van een
workshop met veel praktische tips en oefeningen over hoe we de belemmerende en ongezonde
condities in onszelf en om ons heen kunnen herkennen èn veranderen waardoor we verder komen in
onze ontwikkeling. Binnen deze dag wordt gebruik gemaakt van lichaamsgerichte oefeningen
waarmee op speelse wijze de inhoud van de les kan worden ervaren! Boek: 'Living Presence' van
Kabir Herminski.
Bijscholing MBK dinsdag 8 november 2016. "Darmen en hun verhaal", Eveline van der Wel.
De darm, de vertering, darmflora en de rol bij het immuunsysteem! Verstoorde darmflora en de
gevolgen voor de psyche: depressie, ADHD/ADD.

Algemene mededelingen
Volg ons ook op Facebook! Like ons daar...we zitten ruim over de 100
likes! www.facebook.com/Nederlandse-School-voor-Kinesiologie240620762659328/
Lilian Beeks-Vergroesen, Ruurlo, 5 juli 2016
Mocht je deze elektronische nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je een mail naar mij sturen
en dan haal ik je naam van de lijst.
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