Visie en missie cursussen RefleXZwolle
De visie en missie van RefleX-Zwolle cursussen.
De visie en missie hebben zich in de afgelopen jaren ontwikkeld vanuit veel praktijk ervaringen naar het
geven van cursussen. De cursussen zijn, evenals de werkwijze in de praktijk, ontwikkeld vanuit een
holistische visie. Hierin ga ik uit van een onderlinge verbintenis tussen fysiek, mentaal en spiritueel. De
behandelingen richten zich dan ook op een herstel vanuit de gehele mens. De wijze waarop hier vorm aan
wordt gegeven is de combinatie van het werken met inzichten uit de westerse geneeswijze en de Chinese
geneeskunst. Hiermee wordt niet alleen aan de klacht gewerkt maar ook aan de onderliggende oorzaken
en verbanden.
Het streven is het geven van kwalitatief goede cursussen waaraan de cursisten direct inzetbare goede
methodieken en kennis krijgen aangereikt. Dit ter uitbreiding van de eigen salon, praktijk of in de privé
situatie.
De cursussen stellen de cursist in staat op een prettige en open manier te leren en te ontwikkelen en de
stof zich eigen te maken.
Opgezet vanuit eigen praktische ervaring en kennis. De persoonlijke ontwikkeling van de cursist is hierbij
van wezenlijk belang. De cursus geeft de professionele maar ook persoonlijke ontwikkeling van de cursist
een nieuw impuls. Nieuwe (zakelijke) mogelijkheden worden ontdekt en ontwikkeld. Het uitbreiden van de
praktijk of salon of het werken in privé situatie aan een persoonlijk evenwicht en gezondheid behoren tot
de mogelijkheden.
RefleX-Zwolle in de persoon van Celien van Dalen ziet het als haar persoonlijke missie anderen te laten
ervaren en kennis te laten maken met de vele mogelijkheden van de voetreflexologie en / of een gezonde
leefstijl. Ze is een gediplomeerd en ervaren therapeut die de lessen verzorgt vanuit een ontspannen en
vooral praktisch uitgangspunt.
Een persoonlijk motto:
Leer van gisteren
Droom van morgen
Leef vandaag.

Ik heet u graag welkom bij mijn cursussen.

