6-daagse Masterclass
BodyMindScan©
4-5 oktober, 1-2 november en 22-23 november 2018
De BodyMindScan© is een effectieve en verdiepende tool in begeleidingstrajecten.
De scan geeft je direct informatie over de achterliggende energiepatronen van je
cliënt of coachee: diens vitale energie, (a)symmetrie tussen denken en voelen en de
samenhang tussen energiepatronen, gedragspatronen en psychosomatiek.
Het bijzondere is, dat je niet alleen informatie krijgt, maar ook het vitale potentieel
in de 7 levenscentra van degene die je begeleidt direct aanspreekt en uitnodigt. De
scan maakt duidelijk welke stappen nodig zijn voor meer balans.
In deze 6-daagse Masterclass BodyMindScan© word je opgeleid in het toepassen
van de BodyMindScan© in je eigen begeleidingswerk.
De BodyMindScan© is van waarde:
 Allereerst in de intake, aangezien je samen met je cliënt of coachee snel tot
de kern van de vraag en de achterliggende patronen komt.
 Voorts tijdens de begeleiding als tussentijdse check of voor het verkrijgen
van dieper inzicht.
 Later in het traject toets je met de scan het effect is van het
begeleidingsproces.
De eerste 2 daagse oefen je de BodyMindScan© onderling op elkaar. Je krijgt op
een diepere laag inzicht in jouw energiepatronen en in die van degenen die je
waarnemen. Annet geeft aansluitend per centrum integrerende HHB-oefeningen om
je energie nog beter in balans te brengen. In de tussenliggende tijd pas je het
geleerde toe en integreer je je eigen inzichten, ook m.b.v. intervisie.
De twee volgende blokken leer je hoe je via de BodyMindScan© diverse
-out) kunt herkennen en hoe je de andere tools
van Lichaamswijsheid herkennen en toepassen daarop kunt laten aansluiten in
verschillende beroepssferen. Annet gebruikt de scan zowel in haar
begeleidingswerk als in organisaties en onderwijs.

Je zult merken dat mensen die de BodyMindScan© ondergaan, vrijwel altijd verrast
worden aangesproken door de eenvoud omdat je direct met hun achterliggende
energie werkt. En kenmerk van energie is: deze wil stromen!

Praktische info Masterclass BodyMindScan©
Voor:
Trainer:
Datum:

Tijd:
Locatie:

Iedereen die de Masterclass 'Lichaamswijsheid herkennen of
toepassen' én de Masterclass 7-kwaliteitenpalet© heeft afgerond.
Annet van Laar
Blok 1: 4-5 oktober 2018
Blok 2: 1-2 november 2018
Blok 3: 22-23 november 2018
9.30 17.00 uur
Conferentiecentrum Samaya
Hollendewagenweg 20 Werkhoven

Trainingskosten: 1745,-- (BTW-vrij) inclusief blocnote
7-kwaliteitenscan©, feedback op je
reflectieverslag en certificaat.
Verblijfkosten: 201,-- (incl. BTW)
Na afloop:

Bij minimaal 90% aanwezigheid en voldoende reflectieverslag
ontvang je een certificaat. De studielast van de masterclass
BodyMindScan© is ongeveer 60 uur (trainingsdagen, intervisie en
aanbevolen literatuur).

Opgave en info:opleidingen@burovanlaar.nl. Na aanmelding ontvang je een
bevestiging en factuur voor de eerste termijn (50%). Juni 2018
ontvang je factuur voor de tweede termijn.
Tot 4 juli 2018 kun je kosteloos annuleren minus administratiekosten
van 150. Tot 4 augustus 2018 bedragen de annuleringskosten
50%. Bij annulering na deze datum ben je het volledige bedrag
verschuldigd.

