Playing
in the Unified Field
Brussel
Van 9 tot 10 November 2019
van 9u30 tot 17u
Een fantastische cursus gegeven door Carla Hannaford,
Auteur van: Smart Moves, why learning is not all in your head

Toegankelijk en open voor iedereen!
Voor meer informatie

Gegeven in het Engels
Simultane vertaling naar het Frans

Veronique Geens:
+32 (0)474/794.689 - (Frans)
Vinciane Schoenmaeckers:
+32 (0)478/532.327 - (Engels - Nederlands)
Brain Gym® is een geregistreerd handelsmerk van de Educational Kinesiology Foundation
www.braingym.org

Als we erkennen dat wat we waarnemen met
onze fysieke zintuigen beperkt is, dan kunnen
we open staan voor het idee van een groter,
verenigd veld (unified field). Het is dan ook waardevol om te zien welke invloed we als individu
uitoefenen op het grotere geheel.

Waar?

Elk van ons heeft een unieke trilling net zoals de
omgeving rondom ons. Door een verandering in
onze trilling kunnen we steeds (terug) dichter
komen bij ons natuurlijk, aangeboren, uniek potentieel. We hebben ook een onvermijdelijke
kracht om, als lerende en dynamische wezens
die we zijn, elkaar en de wereld rondom ons te
beïnvloeden. Het is tijd dat deze ontdekkingen
geïntegreerd worden in onze levens en de manier waarop we onze kinderen opvoeden.

Hoe inschrijven?

Carla Hannaford inspireert zich op wetenschap,
onze erfenis van menselijke wijsheid, en haar
eigen ervaring als bioloog, ouder, en opvoeder
om ons een beeld te schetsen van een nieuwe
realiteit.

.

Zaal Rodelle (vzw CéMOME)
Denemarkenstraat, 15-17 in 1060 St Gillis
(op 290m van het treinstation Brussel-Zuid)

Enkel een storting van het totale bedrag op de rekening van BGB,
geldt als inschrijving. De inschrijvingen worden genoteerd in chronologische volgorde van betaling.
Gelieve het TOTALE BEDRAG te vereffenen voor 13 oktober.
Dank je wel om in elke communicatie duidelijk te vermelden: Hannaford – NAAM – GSM - E-MAIL en of je een Engelstalig handboek of
een Franstalig handboek wenst.
Carla Hannaford , Ph. D.
Dr Carla Hannaford is
bioloog, auteur, pedagoog.

Hoeveel?
Voor niet-leden van BGB

Deze cursus bied je inspiratie, modellen en prakZij heeft meer dan 40 jaar ervaring in het Vroegboeking (betaling voor 10 oktober 2019): 240€
tisch advies om onze kinderen op te voeden in
onderwijs, waarvan 2 jaar in het secundair Volle prijs: 260 €
coherentie, aanwezigheid, liefde en daarnaast
ook vertrouwen te hebben in hun capaciteit om
onderwijs, 20 jaar als biologie professor en 4 Herhalers (dank je wel om een bewijs te zenden): : 160 €
te leren en te groeien.
jaar als begeleidster van kinderen met
leerproblemen.
Voor BGB - leden
Sinds 1988 is ze pedagogisch begeleidster
en facilitator van workshops in meer dan 45 Vroegboeking (betaling voor 10 oktober 2019): 210€
landen. Haar ervaringen werden opgenomen Volle prijs: 210 €
● Nieuwe wetenschappelijke inzichten over wie
en ze werd geciteerd in duizenden boeken Herhalers (dank je wel om een bewijs te zenden): 130€
we zijn (als mens) en waar we toe in staat zijn
en kranten, aangaande wetenschap,
onderwijs,
leerprocessen en Brain Gym ®. Betalingsinformatie
● Een wetenschappelijke achtergrond voor
Verkozen door het AHP- sovjet-project,
kinesiologie
Brain Gym® Belgium, asbl
erkend door Who’s Who in American
Education, heeft ze bovendien verschillende Rue de l’Escaille 4
● Elk van ons heeft een unieke trilling en
B – 6210 Villers-Perwin
prijzen gewonnen voor haar werk over de
daarbijhorend een uniek potentieel
braingymbelgium.info@gmail.com
hele planeet. We nodigen je uit om haar site E-mail
Site
www.braingymbelgium.be
te bezoeken voor meer informatie
● Over de kracht die we als wezens hebben om
www.carlahannaford.com.
elkaar en onze omgeving te beïnvloeden

Wat zal je leren?

● Inspirerende inzichten en ontdekkingen om te
integreren in ons dagelijks leven en in de
opvoeding van onze kinderen

ING : 340-0253472-49
IBAN : BE97 3400 2534 7249
BIC : BBRUBEBB

