Nieuw Onderwijs & leren
Hart, Universele Brein en Hoger Bewustzijn
Herinneren en manifesteren wie je werkelijk bent
Frits Evelein en Kaiyann Isa
11 februari - Locatie: Vrijeschool Widar, De Meesterstraat 2,
2613 XB Delft. Tijd 10.30-16.30 Entree: 75,– (neem zelf je
lunch mee, voor koffie en thee zorgen wij)

Aanmelden via: Kaiyann - cosmiquefocus@gmail.com
Meer info: www.NewEducationWeb.com
In deze workshop werken we op een compleet andere wijze aan
leren dan gangbaar is. Het is nu tijd om kinderen te ondersteunen
te leren op de manier die past bij hun Hoger Bewustzijn,
Verbinding, Universele Brein en Hart, authentiek, ervarend, met
plezier, creatief en moeiteloos.
Ontdek hoe nieuw leren werkt via je Hoger bewustzijn, het verhogen van je bewustzijnsfrequentie, je Universele
Brein, je Hart en je verbinding met het leven, het universum en de Bron. Nieuw onderwijs richt zich op de
natuurlijke manier van informatie vinden, ervaren en verwerken zoals dit met het Hoger Bewustzijn gaat.
Alle informatie is energie met een trilling, formules en een vorm. Je neemt deze trillingen constant waar en door
het ontwikkelen van je universele brein kun je gericht de informatie die je nodig hebt vinden, ervaren integreren
en gebruiken. Je hoeft niet te leren via herhalen van wat andere zeggen, je kunt het ook rechtstreeks verkrijgen
via aftstemming.
Centraal staat geluk, je thuis voelen als mens in je lichaam en op de aarde. Het stimuleert ontwaken van
bewustzijn en diep innerlijk weten. Het ondersteunt innerlijk potentieel om te ontdekken, te groeien, samen te
leven, gezondheid en welzijn te bevorderen en vreugdevol te creëren van een nieuwe samenleving gebaseerd op
echtheid en verbinding.
In deze workshop werken we concreet hieraan door:
• Het ervaren van het effect van het verhogen van je trilling
• Het verbinden met je Hoger Bewustzijn en de Bron
• Het ervaren van je Universele Brein
• Het afstemmen op verschillende soorten informatie en het ervaren en integreren daarvan
• Praktische werkvormen om het natuurlijke Universele Brein en vermogens van kinderen te ondersteunen
• Materiaal dat de energie verhoogt zodat het Universele Brein eenvoudiger is te activeren,
• Veel interactie, plezier, bespreken van essentiële punten en veel inspiratie
Kaiyann Isa
Is actief als bewustzijnscoach, schrijft kinderverhalen en blogs over bewustzijn, groei,
ontwikkelen en leren, en werkt in diverse vormen met kinderen, ouders en leerkrachten aan
vormen van nieuw onderwijs. cosmiquefocus@gmail.com
Frits Evelein
Was jarenlang opleider aan de Universiteit Utrecht en het Rotterdams
Conservatorium. Tegenwoordig schrijft hij boeken, componeert Music from Source en geeft
trainingen in onderwijs. f.g.evelein@gmail.com www.musicfromsource.net

