
Zou u graag weer scherp zien  
zonder bril of contact lenzen? 

Aarzelt u over ooglaseren?  
Er IS een veel beter alternatief !!! 

 
 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ongeacht uw huidige gezichtsvermogen, hoe goed of hoe slecht u nu ziet, uw ogen 

profiteren van het opnieuw aanleren van ontspannen kijk gewoontes.  
Natuurlijk beter zien helpt mensen met bijziendheid, verziendheid, astigmatisme, 

strabisme en andere functionele oog problemen. 
 

Kom naar de NATUURLIJK BETER ZIEN DAG! 
 

Zaterdag 27 september 2014 van 10:00 tot ongeveer 17.00 uur.  
Lokatie: Ondevit, Kerklaan 3, 2282 CD Rijswijk  

Uw investering: €120.00 pp.  Een aanbetaling van €50.00 reserveert uw plaats. 
Registratie via Henny de Waart: (06) 1924 2191 of email: info@mauvemassage.nl 

 
Wazig zien hoeft niet levenslang te duren, het is gewoon een signaal dat de oogspieren gespannen 

zijn en dat het tijd is om daar wat aan te doen.  De natuurlijke manier van beter zien heeft geen 
negatieve bijwerkingen; het geeft vaak de beste resultaten en is de goedkoopste oplossing.   

De traditionele ‘Bates Methode’ is geen serie van oogoefeningen maar een methode die je leert hoe 
je je ogen continue op ontspannen manier gebruikt zodat ze optimaal en moeiteloos goed werken.   

 
Deze Natuurlijk Zien dag is een praktische dag waarin de nadruk ligt op de technieken die voor de 
meeste mensen het beste resultaat geven.  De kans is groot dat u tijdens deze dag een verbetering in 
uw zicht ervaart.  U leert hoe u dat vasthoudt en verder verbeterd.  Deze klas is het meest geschikt 

voor mensen met functionele oog problemen zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme.  
Onderwerpen zoals lichtgevoeligheid, computergebruik en het gebruik van een minder sterke bril 

komen ook aan de orde.  Leeskaarten en een overzicht van de technieken worden verstrekt.   
Neem voor uzelf een lunch mee.  Water, thee, koffie en kleine versnaperingen zijn aanwezig. 

  
 

Sinds het verbeteren van haar eigen zicht tot beter dan 100%, geniet Esther 
van der Werf ervan om mensen te helpen die hun zicht op een gezonde en 
natuurlijke wijze willen verbeteren.  Esther is opgeleid tot Natural Vision 
Educator (Bates Methode) in 2000 en is lid van de North American 
Association of Vision Educators.   
Esther woont in Californië en bezoekt regelmatig haar familie in Nederland.  
Ze geeft toespraken op internationale conferenties en geeft les in Amerika en 
Europa  maar ook wereldwijd via Skype.   

 
 

Meer informatie over natuurlijk zien:  www.VisionsOfJoy.org 
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