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ZEVEN TIPS
OM GOED
TE GAAN ZIEN
ZONDER BRIL, LENZEN OF LASEREN



Ontspannen van de ogenVoorwoord



Inleiding

Hoe komt het dat jouw ogen niet goed zien?

De bril

Spanning in de oogspieren

Bovenste schuine spier

Bovens te rechte spier

Binnens te rechte spier

Onders te rechte spier

Onders te schuine spier

Buitenste rechte spier
Oogzenuw



"Ik ben net 2 maanden bezig en ik
voel veel minder spanning in mijn
ogen. De pijn en branderigheid is
verdwenen. Soms voelen ze nog
branderig, maar dan weet ik wat te
doen en verdwijnt het weer. Mijn
ogen voelen vochtig. Ik draag mijn
bril bijna niet meer en ik zie
regelmatig veel scherper."

Martijn Poort



7 tips om weer goed te gaan zien

Na jarenlang diverse dokters te heb-
ben geraadpleegd, is door VolZicht
mijn probleem nu over! Ik wil je be-
danken voor de zogoed als opgeloste
droge ogen. Na jarenlang diverse
dokters langs te zijn geweest, is mijn
probleem nu eindelijk opgelost en
gebruik ik geen druppels meer. Als ik
weer last krijg, vraag ik u om raad,
dat werkt beter dan een ‘echte’ dokter.

Jacques Slingerland

Klaziena



Ga je bril afzetten



Je ogen hebben beweging nodig



Geef je ogen rust



Geef je ogen de juiste voeding



Geef je ogen voldoende daglicht

"Ik vind de VolZicht training
heel mooi en goed opgebouwd.

Door de training ben ik
dichtbij mezelf gekomen en

ben gaan zien van binnenuit.
Er is rust in mijn hoofd en

ogen. Ik ben in balans.
Ik kies voor mezelf en laat

aan de wereld zien wie ik ben.
De buitenwereld merkt dit

ook, een vriendin zag
eindelijk mijn ogen en zei:

Wat heb jij mooie ogen"

Truus Eldering



Geef je ogen voldoende duisternis



Verwerk oude emoties



Ontspanning is de sleutel naar goed zicht

"Het is een goede keuze geweest dat ik
met de VolZicht methode aan de slag ben
gegaan. Ik voel veel minder spanning op
de ogen, mijn ogen zien veel helderder
en witter. De vlekjes zijn lichter
geworden en ook zie ik minder dubbel."

Susan Vergouwen



Laat jouw ogen ook weer ontspannen

Extra

OOG COLLEGE

Ik heb een oogcollege pakket gepubliceerd waarin je stap voor
stap leert om beter te zien. Klik op de button voor meer
informatie

https://volzicht.webinargeek.com/gezonde-ogen-zien-perfect
https://volzicht.nl/oto-oogcollege/

