
 

  

 

 

Voor meer informatie 

 

 

Vinciane Schoenmaeckers: 

+32 (0)478/532.327  

Brain Gym® is een geregistreerd handelsmerk van de Educational Kinesiology Foundation 

www.braingym.org 

Een fantastische cursus gegeven door Julie Gunstone,  

International Faculty lid van Brain Gym International voor Australië 

 

Enkel voor Brain Gym Instructeurs 

 

 

Gegeven in het Engels 

Simultane vertaling naar het Frans  

 



Instructeurscursus voor  
de 4-daagse Vision Cirles 
 
De Vision Circles cursus nodigt ons uit om  al 
onze zintuigen te wekken en 8 ruimtes te 
ontdekken die we verkenden toen we klein 
waren. Deze aanpak laat ons toe ons be-
wust te worden van onze manier van com-
penseren en deze compensaties los te laten.  

Julie neemt ons mee op weg om onze per-
ceptie te verdiepen, alsook de uitleg van 
deze 8 cirkels om ze op onze beurt te kun-
nen delen. We ontdekken onze innerlijke 
visies die ons dag na dag laten groeien en 
evolueren.  

Inhoud van de Vision Circles  
 
Gedurende 4 dagen, verkennen we het zin-
tuig van het zicht en ervaren we hoe ons 
zicht zich ontwikkelt, zich verfijnt en verrijkt, 
dankzij al onze andere zintuigen.  

Dit breed perspectief verbetert onze interac-
tie met onze omgeving, vergemakkelijkt de 
realisatoes van onze  projecten en opent 
ons voor onszelf.  
 
De opleiding is rijk, grappig, leuk en vol; 
vooral vol verassingen en ontdekkingen 
over jezelf.  

Je vindt er een overvloed aan ideeën om je 
individuele sessies te verrijken, je workshops 
te animeren en de cursus ‘Vision Circles’ op 
een persoonlijke en originele manier te  
geven. 
 
De cursus wordt gegeven in het Engels en simultaan 
vertaald in het Frans. 

 

Julie Gunstone  
 

Julie Gunstone is een  

Educatief Kinesioloog die al 25 jaar  

haar eigen praktijk runt en  

Educatieve Kinesiologie onderwijst.  

Ze werd International Faculty lid voor 

Brain Gym® International in 1994 en was 

voorzitser van de Faculty   

van 1996 tot 2014. 

Julie onderwijst het  

Brain Gym® parcours, zowel in  

Australië als elders in de wereld.  

 

www.thinkingbody.com.au/ 

Hoe inschrijven?  
 
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 31 januari 2020 
Dank je wel om in elke communicatie duidelijk te vermelden:  
InstrVisionCircles– NAAM – GSM - E-MAIL  en of je een Engelsta-
lig handboek of een Franstalig handboek wenst. 
Schrijf je zo snel mogelijk in en ontvang vanaf  
6 januari het handboek, op voorhand.  

Hoeveel? 

Voor niet-leden van BGB: 510 €  

Herhalers (dank je wel om een bewijs te leveren): 330€  

 

Voor BGB - leden: 480 €  

Herhalers (dank je wel om een bewijs te leveren): 300€  

  

Betalingsinformatie 

Brain Gym
®
 Belgium, asbl  

Rue de l’Escaille 4 
B – 6210 Villers-Perwin 
E-mail       braingymbelgium.info@gmail.com 
Site   www.braingymbelgium.be 
 

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

Waar? . 

eQiLibre 
Donkerstraat 2, 3040 Neerijse 

Recertificatie voor de instructeurs    

Deze cursus is recertificerend voor BG instructeurs/Begeleiders 

(24 kredietpunten) 


