
Ogencursus en vakantie in Oostenrijk   
Ogencursus A: van 12 tot 19 juli 2014 
Ogencursus B: van 19 tot 26 juli 2014  (gevorderd) 
 
Leer beter te zien zonder bril tijdens een vakantie in Oostenrijk. In die vakantie kun je 
genieten van prachtige wandelingen in de bergen, lekker eten en je leert goed te zorgen voor 
je ogen! Door de holistische aanpak leer je beter te zien zonder bril. Deze zelfhulpmethode bestaat o.a. uit 
een krachtige combinatie van de Dr. Bates-methode en de Mazdaznan-gezondheidsleer. Je kunt volop 
genieten van de mooie omgeving nabij het Gasthof Tauernwirt, gelegen op 1320 meter hoogte. Zie en ervaar 
de schoonheid van de natuur, waterval, zomerbloemen en zwemmen in een helder bergmeertje. Deze 
ogencursus en vakantie is voor mensen die willen investeren in vitaliteit, levenskwaliteit en leren gezond 
goed te zien.  
 
De ogencursus helpt voor: 
• Bijziendheid (myopie), astigmatisme 
• Verziendheid, ook voorkomen van leesbril  
• Scheelzien, luioog, dubbelzien en vermoeide (droge) ogen   
• Oogziekten zoals glaucoom, cataract en staar  

De cursus staat onder leiding van ervaren ogentrainers: 
Almuth Klemm van de ogenschool Berlijn en Peter Ruiter van 
Eye-Tools, (Nederland). Margot Biegel is de gastvrouw van 
Tauernwirt,  Mazdaznan trainer en de liefdevolle bereider van 
heerlijke biologische vegetarische maaltijden. De gesproken talen zijn Nederlands en Duits. De groepsgrote 
is maximaal 14 personen. 
 
Programma van de ogencursusweek van zondag t/m vrijdag.   (Aankomst en vertrek op zaterdag)	  
Ogentraining met o.a. de Dr. Bates methode, verschillende holistische activiteiten van de Mazdaznan, ogen 
qigong en wandelen. Voor het ontbijt een uur lichaamsoefeningen met Margot. Na het ontbijt drie uren 
ogentraining met Peter en Almuth, alsook onderweg bij het wandelen in deze bijzondere natuur. Na het 
avondmaal verschillende activiteiten o.a. ogen-, schouder-, nekcompressen en voetbaden.Voor een foto-
impressie en YouTubes van de ogencursus en wandelomgeving zie de website www.Eye-Tools.info . Hier is 
te downloaden het programma van de ogencursus, het aanmeldingsformulier en de informatie voor je reis.  
 
Het vakantie adres is het Gasthof Tauernwirt van Margot en Helmut Biegel, prachtig gelegen in het 
Krakuaebene, Steiermark, 120 km onder Salzburg in Oostenrijk. Informatie over dit Gasthof en routeplanner 
kun je vinden in de website: www.Tauernwirt.at  
 
Aanmelding en kosten voor ogencursus en Gasthof Tauernwirt 

1. Aanmelding voor ogencursus bij Peter Ruiter per 
e-mail: eye-tools@planet.nl	   met betaling aan Peter 
Ruiter, IBAN: NL89 INGB 0004 0587 41, BIC: 
INGBNL2A, Opsterland 146, NL-3524 CJ, UTRECHT in 
Nederland.  Telefoon:  030 –2881696 
Ogencursus 6 dagen: € 395,- bij betaling vóór 5 april 
2014 is de korting € 20,- dus € 375,- (incl. BTW).  
 
2. Aanmelding voor Gasthof bij Margot Biegel bel: 
0043-3535-8342. 7 overnachtingen plus ontbijt, lunch, 
avondmaal en de Mazdaznan activiteiten is per persoon 
voor een tweepersoonskamer € 445,- , voor één 
persoonskamer is dit € 495,- en voor de  3-bed kamer is dit 
€ 395,- (incl. BTW). Deze kosten te betalen contant ter 
plaatse. Transport vanaf bushalte Tamsweg Bahnhof / 
Krankenhaus naar het hotel door Margot kost € 10,- . 


