
W O R K S H O P ( 2  D A Y S )
N E U R O  B A S E D

P E R S O N A L
D E V E L O P M E N T

S P A R K W I S E  L E E R T  J E  H E R S E N W E T T E N  T E  B E G R I J P E N

Het menselijk brein en haar geheimen ontrafeld!

SINDS DE INVOERING VAN DE FMRI-SCANNER IN COMBINATIE MET DE
EEG KUNNEN WE VEEL GEDETAILLEERDER DAN VROEGER
RECHTSTREEKS, REAL TIME, IN HET BREIN KIJKEN. DAAROM WETEN WE
NU VEEL BETER WAAROM WE ONS VOELEN ZOALS WE VOELEN EN
HANDELEN ZOALS WE HANDELEN. DAT HEEFT DE KIJK OP INTERNE
BALANS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING DRASTISCH VERANDERD.

Contact opnemen;
Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie of wil je jezelf aanmelden:
Marcel Bos 0651449175 | E-mail: m.bos@sparkwise.nl | Website: www.sparkwise.nl



Datum: 20 augustus & 4 september 2019

Wij geloven niet in het aanleren van trucjes, wel in
het begrijpen van de essentie van de mens vanuit

het oogpunt van neurowetenschap.

Als je begrijpt hoe het brein werkt en hoe deze te beïnvloeden is (zoals
bijvoorbeeld met NLP of Mindfulness), kun je het altijd met succes
toepassen. Daarom begint deze 2-daagse workshop met basiskennis
over de werking van het brein. Verder leer je met verschillende
oefeningen hoe het brein op basis van voorprogrammatie reageert,
keuzes maakt en wat geluk precies voor het brein betekent. Dit heeft
betrekking op het creëren van interne balans, je persoonlijke doelen
halen, omgang met je partner en je rol als ouder.
 

 

Locatie: Frame21, Rietschotten 1, 4751 XN Oud Gastel
Aanvang: 10:00 uur tot 13:00 uur



Introductie aanbieding € 69,-

Met deze informatie ga jij naar huis, de basiskennis
van de werking van het brein en hoe deze te
beïnvloeden in de breedste zin van het woord.
 

*   Basiskennis over de werking van het brein; Waar is het brein gevoelig voor 
    en hoe kun je dat inzetten.
*   Alleen onder specifieke voorwaarden is het brein bereidt structureel te     
    veranderen, voldoe je niet aan deze voorwaarden dan zal het brein altijd    
    weer terugvallen in je oude gewoonte.
*   Wat betekent interne balans voor het brein en hoe bereik je dat.
*   Welke rol spelen hormonen op onze gezondheid, levensgeluk en de 
    beslissingen die je dagelijks neemt.
*   Welke rol speelt voorprogrammatie op de keuze van onze partner en de 
    waarde en normen die je hanteert.
*   Hoe zorg je dat negatieve gebeurtenissen en tegenslagen geen vat meer 
    op je hebben. 
 

 

De Tweedaagse workshop bieden wij normaal aan voor een bedrag van €129,00.
Al onze prijzen zijn ex BTW.



Contact opnemen

Wat kun je verwachten

Aan het einde van deze  twee dagen heb je basiskennis over de werking
van het brein. Je leert ook hoe deze kennis kan bijdragen aan het behalen
van jouw persoonlijke doelen en levensgeluk;
 
De Masterclass met workshop elementen, is op basis van het Amazon
best- selling boek "Why of everything" van de Auteurs: Marcel Bos & Eddie
Tjon Fo opgezet.
 
“Het bewustzijn is creatief, het onderbewustzijn handelt alleen volgens 
  vaste patronen. Het zijn dus twee totaal verschillende systemen die vaak 
  slecht samenwerken.”
“Gevoel heeft ook een enorme impact op je gezondheid, zowel positief als 
  negatief, zelfs op het niveau van je genen.”
“De kwaliteit van de inhoud van je archiefsysteem is bepalend voor de 
  mate van je falen.”

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie of wil je jezelf aanmelden:
Anasha van Tooren  0629587685| E-mail: info@anasha.nl | Website: www.sparkwise.nl


