Wat biedt de

School of Authentic Being

We leiden Authentic Coaches op. Coaches die mensen
helpen om authentiek en ontspannen te leven en zo de
wereld een stukje mooier maken. We bieden opleidingen
waarin je precies leert wat je nodig hebt om de Coach te
worden die Raakt. Met een bloeiende praktijk.
Training Being Authentic

Tijdens de ééndaagse training leer je de basisbeginselen
van de Being Authentic methode. Een methode die je
meteen kunt toepassen in je coachingspraktijk of als
onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling. Na de training
ontvang je een certiﬁcaat en mag je jezelf Being Authentic
Practitioner noemen.
Coachopleidingen
Wil je meer met deze unieke methode? Wil je coach
worden? Of je coachingspraktijk verder tot bloei brengen?
Dan kun je na de ééndaagse training doorgaan met één van
onze coachingsopleidingen. Hierin verdiep je de Being
Authentic-methode en je richt je op speciﬁeke
coachings-vaardigheden, waarbij het denken wordt
verbonden met gevoelens.
Bovendien leren we je alles over het opzetten van een
praktijk. Na afloop van de opleidingen ontvang je een
coach diploma.
Opleiding Being Authentic Coach
Opleiding Divine Coach (coaching gericht op vrouwen)
Kijk voor meer informatie op onze website

www.schoolofauthenticbeing.com

Judith 06 41286890
Irene 06 51044166
info@schoolofauthenticbeing.com

met een bloeiende praktijk
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Ontspannen jezelf zijn

Een methode die Raakt

Een bloeiende Praktijk

Dat is de basis om voluit te kunnen leven. Te leven
vanuit jouw originele blauwdruk. Het is ook de basis van
elk coachingstraject. Voor zowel cliënt als coach. Want
pas als je ontspannen en helemaal jezelf bent, kun je
jouw problemen aanpakken.

Respectvolle aanraking raakt je, letterlijk en ﬁguurlijk.
Aanraking is je eerste taal. Het brengt je in contact met
de ziel van de ander en van jezelf. De Being Authentic
Methode gaat uit van deze diepe oer-taal.

De Being Authentic-methode helpt je om complete
ontspanning te brengen en duurzame transformaties te
bewerkstelligen. De School of Authentic Being doet
echter meer. Want om een goede coach te zijn, zijn ook
coachingsvaardigheden en je persoonlijke ontwikkeling
belangrijk.

Dan kun je de verandering die je wilt in gang zetten.
Alleen een ontspannen coach, die helemaal zichzelf is,
kan de zo gewenste duurzame transformaties bij zijn
klanten bewerkstelligen. Zonder zichzelf te verliezen.
Want uit Ontspanning komt Authenticiteit en Groei

Met de 19 verschillende ‘touches’ van Being Authentic
beroer je het gehele lichaam en breng je complete
ontspanning. Elke touch raakt een speciﬁek deel van het
lichaam en geeft een speciﬁek effect.
Being Authentic: de methode die Raakt

Net als ondernemersvaardigheden belangrijk zijn voor
het tot bloei laten komen van jouw praktijk. Allemaal
onderdelen van onze coachopleiding, naast de
verdieping van de Being Authentic-methode.
Word de Coach die Raakt, met een bloeiende praktijk

