Mandala - Tekentaal
Biedt veiligheid, rust, zekerheid
Biedt Professionals kansen tot ontplooiing
helpt keuzes te maken, kansen te grijpen,
potenties te zien en te ontwikkelen.
Te groeien, ondernemend en succesvol te zijn.
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Voorbereidend traject Mandala
Voorbereidend traject Numerologie
Masterclass Mandala met Certificaat
Masterclass Numerologie met Certificaat

Expert Mandala Coaching /Training/Publicist
E-mail: info@mandalacoaching.nl
Website: www.mandalacoaching.nl

KvK 52509141
Tel.: 026 - 4460002
Meijrooslaan 37
6815 BV Arnhem

Voor Professionals in de zorg- en dienstverlening
die willen bijdragen aan een betere wereld;
die met passie en balans in verbinding
met zichzelf en hun werk willen staan.

Voorbereidend traject mandala:
Elementen van zaaien en groei

Masterclass mandala met certificaat : Voorjaar 2017 - Najaar 2017
Voorjaar - Najaar 2017

3 daags programma of een module per maand:
Gun jezelf groei , investeer € 795 in jezelf

3 daags Masterclass programma - Investeer € 1200 in je toekomst
Inhoud:

Module I: Bezinning - Wie ben ik? Mijn biografie
Tools: mindmapping en symbooltekenen
Module II: Bezieling - Wat bezielt mij? - Levensovertuiging, passie
Tools: Kwadranten en tekenthema’s
Module III: Beweging - Wat beweegt mij? - Hoe beweeg ik
Tools: Kaartspel en Quantum-T = zelfhulp

Portfolio mandala’s - mindmap - lagen kleuren lesvoorbereiding - schrijfvaardigheid - mandala’s lezen
doceren - begeleiding - onderbouwing

Extra: Mastermind groepsdag en Telefonisch Coaching gesprek

Masterclass numerologie met certificaat: Voorjaar - Najaar 2017
3 daags Masterclass programma - Investeer € 1200 in je toekomst

Extra: 1 dag Mandala evaluatie
Inhoud:
Voorbereidend traject numerologie:
Elementen van inzicht en potenties

Voorjaar - Najaar 2017

Portfolio Numerologie - Mindmap - Pentagram Beschrijving geboortemandala - lezen getallen Lezen tekening - doceren - begeleiding - coaching

3 daags programma of een module per maand:
Gun jezelf inzicht, investeer € 795 in jezelf

Extra: Mastermind groepsdag en Telefonisch Coaching gesprek

Module I: Overtuigingen - Hoe denk ik? - Hoe handel ik?
Tools: Numerologie - geboortegetallen - inzichtkaarten

Let op!: Masterclasses kun je alleen volgen als je het voorbereidende
traject mandala en numerologie hebt gevolgd

Module II: Hoe ontdek ik mijn potenties-kwaliteiten-mogelijkheden?
Tools: het Pentagram - je geboortezegel

Nascholingsdag mandala - Mei - September 2017 - € 100 :
Op deze dag kunnen studenten thema’s inbrengen die voor hen van
belang zijn.
Nascholingsdag numerologie – Mei - Oktober 2017 - € 100
Op deze dag kunnen studenten thema’s inbrengen die voor hen van
belang zijn.

Module III: Nieuwe inzichten - oude overtuigingen overschrijven
Nieuwe inzichten en overtuigingen implementeren
Extra: 1 dag Numerologie evaluatie

Toelichting

Inschrijving

Dit voor- en najaar 2017 biedt het Educatief Mandala Instituut verschillende
mogelijkheden voor ontwikkeling en zelfontplooiing.
Voornaam/Naam:
Heb je vooral zin in lekker tekenen en je zelf ontplooien?



Kies dan voor het voorbereidend traject Mandala
Elementen van zaaien en groei
Of kies het voorbereidend traject Numerologie
Elementen van inzicht en potenties

Jouw voordeel bij het volgen van deze twee trajecten:
een korting van 10% op de totaalprijs van dit traject

Adres:

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Plaats/Postcode: --------------------------------------------------------------------Telefoon:

------------------------------------------------------------------------

E-mail:

------------------------------------------------------------------------

Schrijft in voor de volgende modules:

Ga je voor allround Mandala of Numerologie docent?
Kies dan voor het JAARPROGRAMMA 2017-2018
Het jaarprogramma bevat de volgende modules:






het voorbereidend traject Mandala
Elementen van zaaien en groei
het voorbereidend traject Numerologie
Elementen van inzicht en potentieel
Masterclass Mandala I - + Certificaat
Masterclass Numerologie I - + Certificaat
Plus alle extra dagen

Jouw voordeel bij het volgen van het hele Jaarprogramma:
een korting van 10% op de totaalprijs van dit traject.

Voorbereidend traject Mandala

 van -----t/m-------------------

Voorbereidend traject Numerologie

 van------t/m-------------------

Voorbereidend traject Mandala
plus Masterclass Mandala

 van------t/m-------------------

Voorbereidend traject Numerologie
plus Masterclass Numerologie

 van------t/m------------------

Jaarprogramma 2017 - 2018
korting 20%

 van------t/m------------------

Meer weten? mail naar info@mandalacoaching.nl
of bel voor een intakegesprek: 026 - 44 60002

