
Mind-Walk ®
Voor Yogadocenten

''In the end we only regret the chances we did not take"

 

 

Leer  de kunst  van
pelgr imeren:  
Wandelend mediteren.
Mindfulness  in  de natuur
en meer .
 

Datum :

Vr i jdag

29 .01 .2021

11 .00

Benodigdheden:
Een  Facebook  account  als  je

l ive  wilt  meedoen  met  een

goede  internet  verbinding  

Replay  mogel i jk



 

 

 

 

Een 1 daagse kennismakingstraining voor yogadocenten inclusief

begeleiding via een webinar, een uitgewerkte training met instructie

video's en een werkboek

In dit webinar krijg je handvaten om als yogadocent met invloeden uit

Mind-Walk op pad te gaan. Juist nu is de behoefte om te verbinden groot

en de nood om ons licht blijvend te laten schijnen. Dit kan nog altijd buiten

1 op 1. 

Zo kunnen we blijven bijdragen aan de vitaliteit van onze deelnemers. 

Je krijgt een complete les aangereikt en inspiratie om eigen lessen in te

vullen. Je wordt door het volgen van deze training géén Mind-Walk trainer.

Deze titel mag je pas dragen na het volgen van de trainerscursus. Maar je

gaat wel aan de slag volgens de Mind-Walk methode. 

De Mind-Walk methode houdt in:

1. Mind-Walk Meditatieve wandeltechnieken:

Wandelmeditaties of natuur (loop)meditaties

2. Mind-Walk Beweegvormen: Met invloeden uit oosterse en westerse

beweegprincipes zoals:-Yoga-Tai chi-Dans-Pilates-Body Training

3. Mind-Walk relax:-Meditaties-Visualisaties-Stress release oefeningen-

Ademhalingstechnieken-Ontspanningsoefeningen

4. Mind-Walk Mind:-Gedachten Management-Positieve gedachtenkracht-

Mindset-Persoonlijke ontwikkeling-Bewustzijnsontwikkeling

5. Presents in the present.– Cadeautjes in het nu, kleine cadeautjes om

oefeningen te bekrachtigen en als bewustzijnsanker



 

 

 

 

Deze training zal de Mind-Walk methode naar voren komen en een pose

reeks beïnvloed door yoga

Thema: Een frisse duik. Een nieuw begin. 

1.  Landen/ aankomen buiten met een wandelmeditatie

2. Flow met een bankje buiten geïnspireerd door de dragonflow

3. Oefening ont-moeten

4. Mindset kaartjes en bewustzijnsanker: Mind-Walk momentjes

5. Aflsuitende loop oefening met adem techniek

 

 

De kosten voor dit webinar zijn: €25 

OF:

Omdat ik geloof in het principe: 

Ben dankbaar voor wat je hebt

Geef wat je kunt missen

En ontvang wat je verdient. 

 

Wie goed doet, goed ont-moet. Op een moderne hippie manier de

wereld een beetje mooier maken:

 

Mag je ook achteraf een donatie geven ter hoogte van wat de

eerste deelnemer betaald om deze les bij jou te volgen. Omdat ik

weet dat veel yogadocenten in zwaar weer zitten, wil ik helpen mijn

bijdrage te leveren aan de wereld. Ik geloof in de kracht van Mind-

Walk en dat het velen zal helpen. Daarom mag je het webinar ook

gratis volgen. 

Als je dan jouw eerste betalende deelnemer begeleid doneer je mij,

wat deze persoon aan lesgeld betaald. Welke prijs jij vraagt voor

een 1 op 1 Mind-Walk bepaal je helemaal zelf, dit heeft namelijk alles

te maken met welke deelnemer jij begeleidt. 

Er is een hele grote groepen mensen die nu gewoon doorbetaald

krijgen en het geld wat ze normaal zouden uitgeven aan uit eten,

bioscoop, kapper en shoppen maar al te graag uitgeven aan

gezondheid en ontspanning. En er is ook een hele grote groep

mensen die het nu heel hard nodig heeft, horeca,

gezondheidsbranche die minder te besteden hebben. 

Geef wat jij kunt missen en doneer wat jij ontvangt voor de eerste

deelnemer, aan jouw buitenles aan mij voor deelname aan dit

webinar. Wetende dat je vele mensen zult helpen
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Een tradit ionele  Mind-Walk
cursus  bestaat  u i t  10  thema
gele ide trainingen voor
persoonl i jke  en
bewustz i jnsontwikkel ing .  

Mind-Walk  voor  Yoga
Docenten geeft  je  inspirat ie
om een Yoga en Mindful
Wandel  les  te  verzorgen
geïnspireerd door  de Mind-
Walk  methode.
 

Aanmelden of vragen? 
Ga naar  www.mind-walk.nl

Contact of Mail naar:
mindwalkNL@gmail.com

 


