
Afgelopen donderdag heb ik het Webinar over het mestcelactivatiesyndroom (MCAS) 

aan EMB therapeuten gegeven. Fantastisch! Zoveel superleuke reacties gehad. Ben je 

benieuwd naar de reacties zie de chatreacties. Nu krijg ik vragen van therapeuten en 

andere belangstellenden of zij het Webinar ook kunnen terugzien. Het EMB instituut 

heeft een mogelijkheid geregeld dat deze mensen tegen betaling het Webinar kunnen 

terugzien. Voor EMB therapeuten is dit Webinar gratis. Interesse? 

Mail naar www.embtest.nl 
 

03:47:04 echt super was dit, zowel de manier van presenteren als de inhoud. Dank je wel!  

03:48:52 Echt heel fijn en duidelijk Gonnie! Super ook, heel fijn om naar je te luisteren. Dank je wel 

03:48:55 Super bedankt voor deze webinar!  

03:49:01 Dankjewel Gonnie! Super vond ik het! 

03:49:03 dikke dank Gonnie!!! 

03:49:05 super gedaan Gonnie! 

03:49:06 Super veel dank, Gonny en ook natuurlijk het EMB-team voor dit webinar  

03:49:09 Was super goede webinar   erg bedankt! 

03:49:11 Ontzettend bedankt Gonnie, wat een prettige manier van presenteren heeft u. Ik heb veel geleerd vanmorgen, heel waardevol, zowel privÃ© als voor de praktijk, dank ook aan team EMB voor de organisatie. 

03:49:14 Super fijn zoals jij deze webinar geeft. Heel duidelijk, rustig en zeker ook met humor. Top!! 

03:49:15 Super veel dank Gonnie en team EMB!!! 

03:49:16 Dank je wel Gonnie. Super Interessant 

03:49:16 Super fijn Dank je wel!!! 

03:49:19 Super bedankt, erg interessant.  

03:49:19 Hele fijne en leerzame presentatie, was idd veel maar door rustige en prettige stem toch heel behapbaar! Dank en ook dank EMB voor dit webinar! 

03:49:24 Dank je wel, super leerzaam 

03:49:24 Dank je wel Gonnie, hele fijne presentatie! 

03:49:25 

Was echt een super interessante les! 
 
Dank je wel 

03:49:26 Super, hartstikke bedankt 

03:49:28 super!! 

03:49:28 Geweldig interessant en goed gegeven, DANK 

03:49:30 Super! Heel erg bedankt! :-) 

03:49:32 Ik ben heel blij met dit webinar, Heel duidelijk. Dankjewel Gonnie. 

03:49:33 Super bedankt allemaal!! 

03:49:35 Enorm leerzaam en interessant! Hartelijk dank 

03:49:37 Enorm veel dank voor dit waardevolle webinar! Heel fijn en interessant!!! 

03:49:37 super bedank! 

03:49:38 Wat een ontzettend fijn persoon is Gonnie :) 

03:49:38 Bijzonder veel dank voor al het delen van je opgedane kennis! Zeer verhelderend. 

03:49:38 super bedankt!!! 

03:49:39 Dank je wel Gonnie! 

03:49:39 Heel interessant, bedankt.  

03:49:47 Heel interessant  

03:49:50 heel erg bedankt, Gonnie en team EMB. 

03:50:16 Heel erg bedankt voor interessante en enthousiaste presentatie! Dank aan Gonnie en het EMB team ;)) 

03:50:27 Hartelijk dank, bijzonder interessant en erg leerzaam!  

03:51:01 Super bedankt, heel interessant. Fijne stem en manier van uitleggen Gonnie 

http://www.embtest.nl/?fbclid=IwAR2agr2BQaEBxymEZhSGjZ9NEP4xnMRMNCcIFrd0iV0sCpKQMrbKshsXRkI


 


