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Speciaal voor NVA-leden heeft  Nieuwetijdse Geneeswijzen met José Hoogeveen  en een 
aantal gastdocenten en aantal speciale nascholingsmodules ontwikkeld. De onderwerpen 
zullen zowel theoretisch als praktisch worden benaderd. 

 De lessen zijn deels op lokatie en deels op Weteringlaan 1 te Oude Wetering. 
 
 Het complete nascholing- en verdiepings-programma ziet er als volgt uit: 
 

1. Littekentherapie 
 
Data         : Twee zaterdagen 4 en 11 november   
Door        : Simon Thijs, podostatisch therapeut 
Locatie    : Landgoed Beeckestijn, Velzen-Zuid 
Kosten     : € 250,00 plus  Scarlite € 239,00 
Opgeven en info: info@nieuwetijdsegeneeswijzen.nl, 071-3313943 tussen 9.00-12.00  

 
Simon Thijs, podostatisch therapeut, heeft empirisch een zeer waardevolle test- en 
behandelmethode ontwikkeld om littekens te ontstoren. In de loop van zijn leven heeft hij de 
methode geperfectioneerd en toegankelijk gemaakt voor een groot publiek sinds het gebruik 
van de ScarLite. 
De ScarLite is een lichtgestuurde en met littekenfrequenties geprogammeerde lichtbron 
waarmee de littekens behandeld kunnen worden. Na een grondige intake, waarbij alle 
littekens in kaart worden gebracht en gezamenlijk worden behandeld met de cliënt, huurt de 
cliënt de ScarLite voor thuis en kan zichzelf hiermee om de dag behandelen gedurende een 
aantal weken. 

  
In de bijbehorende opleiding van 2 dagen legt Simon één en ander nader uit. 
Het herstel van littekens werkt op een verbeterde communicatie in het 
basisbioregulatiesysteem Hierdoor komt de cliënt weer in verbinding met zijn eigen kracht 
en zijn natuurlijke “swing”. 

Het is ontroerend en ongelofelijk wat hiermee in korte tijd bereikt kan worden. 
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2. Wat is je eigen typologie gezien vanuit de 5 elementen en wat zijn je 
           ontwikkelpunten 

 
            Data       :  vrijdag 2 februari  en vrijdag 21 april van 15.00-21.30             
            Door       : Loo van Roozendaal, acupuncturist, docent en Vega-therapeut 
            Locatie   : Weteringlaan 1, 2377 XN Oude Wetering 
            Kosten   : € 320,00 incl. eten op vrijdagavond 

     Opgeven en info: info@nieuwetijdsegeneeswijzen.nl, 071-3313943 tussen 9.00-12.00  
 

Wat is mens zijn eigenlijk en hoe kan ons denken ons beïnvloeden in onze rol als 
therapeut. Kunnen we meer inzicht creëren in ons handelen en be-handelen. Door als 
mens meer HEEL te worden, veranderen we ook als therapeut. In deze bijscholing 
benaderen we dit vanuit het oogpunt van de oude meesters. 

 
 

3. Oosterse Wijsheid en Westers Bewustzijn.  
Data       : Zaterdag 10 maart van 9.00-17.00  
Door       : Marianne Vijsma, Analytisch Therapeut, José Hogeveen, acupuncturist 
Locatie   : Weteringlaan 1, 2377 XN Oude Wetering 
Kosten   : € 160,00 incl. lunch 
Opgeven en info: info@nieuwetijdsegeneeswijzen.nl, 071-3313943 tussen 9.00-12.00  
 
 
Waarom kost het de Westerling zoveel moeite om ‘’te geloven’’ in de Oosterse 
Wijsheid? Jung heeft naast de ontwikkeling van zijn Jungiaanse Analitische therapie 
de Oosterse filosofen bestudeerd. In zijn uitgebreide analyse laat hij zien dat de 
wegen om tot integratie te komen de ontwikkeling is  van het zelf via het eigen 
individuatieproces. Marianne Vijsma, coach,  past de zienswijzen van Jung toe in haar 
analytische therapie en geeft samen met José Hoogeveen uitleg waar deze werelden 
samen komen. 
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