
 
Mind-Walk ®

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

 

 

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

Datum :  22  februar i  tot  17  maart

( inc l .  specia l i sat ies  19  maart

2021 )

Benodigdheden:
Een  Facebook  account ,  een

internet  verbinding  en  heel

belangr i jk :  voldoende  t i jd  om

ook  met  de  stof  aan  de  s lag  te

gaan .

Kosten:  €444 , -

Mind -Flow  € 1 1 1 , -  

Mind -Walk  Vita l i te i t  € 1 1 1 , -

Kosten  z i jn  inc lus ief

verzending  van  mater iaal  en

handle iding .



 

 

 

 

Een meerweekse training inclusief begeleiding, werkboek,

materiaal, toegang tot het trainersplatform en vermelding op de

website. 

In de Mind-Walk trainerscursus staan de 10 trainingen die in een

reguliere Mind-Walk cursus worden aangeboden centraal. Mind-

Walk bestaat uit 10 trainingen, met 10 verschillende thema’s, en

iedere training maakt gebruik van de Mind-Walk methode, tijdens

de cursus krijg je de methode aangeleerd. 

De Mind-Walk methode houdt in:

1. Mind-Walk Meditatieve wandeltechnieken:

   Verschillende Wandelmeditaties of natuur (loop)mediaties

2. Mind-Walk Beweegvormen: 

   met invloeden uit oosterse en westerse beweegprincipes zoals:

   Yoga, Tai chi, Dans, Pilates en 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 of als ankerpunt



 

 

 

 

Omdat dit allemaal natuurlijk heel veel is om te onthouden krijg je

een handboek met alle uitgewerkte trainingen.

- Daarnaast krijg je toegang tot een online platform waar alle

informatie en oefeningen nog eens in beeld is gebracht. 

- En alsof dit nog niet genoeg is, kun je natuurlijk geen Mind-Walk

groep starten zonder deelnemers, dus er wordt aandacht besteedt

aan sales en marketing, maar toegespitst op jou als aankomend

trainer, want iedere trainer is uniek en deelnemers komen voor jou. 

- Daarbij krijg je ook een gratis vermelding op de Mind-Walk website

én profiteer je mee met de reclame uittingen van Mind-Walk.

In de meerweekse Mind-Walk Trainerscursus wordt er fysiek op pad

gegaan met een training, het is een praktische cursus dus je gaat

zelf naar buiten of het bos in om alle oefenstof zelf te ervaren. Het is

een combinatie van live webinars en zelf aan de slag gaan met de

stof. Je zult hier zelf behoorlijk veel tijd voor moeten vrij maken.

Je kunt de trainingen in je eigen tijd bekijken en oefenen, maar

iedere week moeten er een aantal trainingen “behandeld” zijn die

we bespreken. Het is geen: “volg de training geheel op je eigen

tempo” of “kijk de video’s en noem jezelf trainer cursus.”

Iedere week worden er naar aanleiding van de oefenstof, vragen

gesteld. Dit zijn geen toetsvragen, maar ervaringsvragen.

Deze worden behandeld in een besloten Facebook groep of bij

voldoende interesse via zoom, vooralsnog is een Facebook account

of er tijdelijk één aanmaken voor deze training dus nog wel een

vereiste. Wellicht bij voldoende interesse ook zonder Facebook

mogelijk.

De training duurt van 22 februari tot 19 maart als je alle 3 de

trainingen volgt, dan is de studie belasting (ongeveer) 20/24 uur.



 

 

 

 

Overzicht Mind-Walk Teacher Training

Startdatum 22 februari

Maandag 22.02.2021:

11.00 uur - Opening Webinar: WelkomsCeremonie LIVE

- Release videoles 1 en training 1, doorlopen en kijken in eigen tijd

Woensdag 23.02.2021

- Release training 2 en 3, doorlopen en kijken in eigen tijd

Vrijdag 26.02-2021

11.00 uur - LIVE Webinar Mind-Walk in de praktijk:

Een praktische gids om Mind-Walk aan te bieden.

- Release training 4, doorlopen en kijken in eigen tijd

- Vragen over de eerste 4 trainingen en de webinars

De vragen zijn ervaringsvragen over de oefenstof, geen

toetsvragen. Deze dienen voor maandag beantwoord te zijn, deze

worden meegenomen in de coach call waar jullie ook vragen

kunnen stellen

Maandag 01.03.2021

11.00 uur - Coach Call. Q&A LIVE  gelegenheid om vragen te stellen

en uit te wisselen

- Release training 5, doorlopen en kijken in eigen tijd

Woensdag 03.03.2021

- Release training 6, doorlopen en kijken in eigen tijd

Vrijdag 05.03.2021

11.00 uur - LIVE Webinar Mind-Walk Sales en Marketing: 

Hoe wandelen deelnemers naar jouw groepen.

- Release training 7, doorlopen en kijken in eigen tijd

- Ervaringsvragen worden gesteld over training 5.6.7

beantwoorden voor coach call maandag



Maandag 8.03.2021

11.00 uur - Coach call Q& A Live

- Release training 8, doorlopen en kijken in je eigen tijd

Woensdag 10.03.2021

14.00 uur - LIVE Webinar: Mind-Walk Online delen?

- Release training 9, doorlopen en kijken in je eigen tijd

Vrijdag 12.03.2021

- Release training 10, Doorlopen en kijken in je eigen tijd

- Ervaringsvragen over 8.9.10 beantwoorden voor maandag.

Maandag 15.03.2021

Afsluitend Webinar LIVE

Officiële afsluiting Mind-Walk Teacher Training. 

Samenvatting van alle thema’s, trainingen en oefenstof

Optioneel:

Woensdag 17.03.2021

14.00 uur - Mind-Flow Specialisatie

Vrijdag 19.03.2021

11.00 uur - Mind-Walk VitaliteitsTrainer

Benodigdheden:

- Stabiele internet verbinding

- Facebook account voor de groepstrainingen en live webinars

- Zoom voor de coach calls

De training wordt gegeven in een besloten facebook groep,

met ondersteuning (direct linkjes) via de mail. De keuze voor

een facebook community is simpel: Videotrainingen kunnen in

eigen tijd gevolgd worden, als je vragen hebt kun je deze onder

de desbetreffende video stellen en zo leren we van elkaar.

Ook kun je als je een webinar mist, later terugkijken en nog

altijd jouw vragen stellen onder de video of teruglezen welke

vragen er gesteld zijn én reageren op elkaar.



 

 

 

 

Bij Mind-Walk staat groepsdynamica centraal.

Daarnaast geef deze cursus door vanuit de filosofie: Dat je het

zelf eerst moet ervaren om het te kunnen doorgeven, vandaar

dat er in deze besloten groep ook ruimte is voor ieder zijn of

haar proces en kunnen we op elkaar reageren. Zoals we ook

zouden doen als je de training in het zonnige zuiden zou

komen doen.

Coach Calls op maandag: 

Via zoom, deze zijn wel via zoom, zodat we elkaar kunnen zien, er

ruimte is om jouw vragen te stellen en ik dieper in kan gaan op

eventuele vragen van jullie kant.

Zet jij de eerste stap?

Als Mind-Walk trainer draag je bij aan een gezondere maar vooral

gelukkigere samenleving door gebruik te maken van de bewezen

effectieve methode.



 

 

 

 

Mind-Walk Trainer worden online, hoe gaat dat dan in z’n werk? 

Leer de kunst van pelgrimeren: lopend mediteren

Dit is inclusief 7 LIVE online webinars, 3 live coach calls, 11 videolessen

training en begeleiding, werkboek, materialen om te starten, toegang

tot trainersplatform én vermelding op de website.

In deze ervaringscursus wordt er fysiek op pad gegaan met een

training, het is een praktische cursus dus je gaat zelf naar buiten of

het bos in om alle oefenstof zelf te ervaren.

Het is een combinatie van live webinars en zelf aan de slag gaan met

de stof. Je zult hier zelf behoorlijk veel tijd voor moeten vrij maken.

De studiebelasting is ongeveer 20/ 24 uur.

Je kunt de trainingen in je eigen tijd bekijken en oefenen, maar iedere

week moeten er een aantal trainingen “behandeld” zijn die we

bespreken.Ik heb de verplichte aanwezigheid tijdens de webinars

losgelaten, omdat het met kids of (thuis) werk voor velen lastig was

om alle live momenten aanwezig te zijn. Daarvoor is het wel

belangrijk dat de vragen die ik iedere week stel naar aanleiding van

de oefenstof, beantwoord worden.

Dit zijn geen toetsvragen, maar ervaringsvragen. Deze worden

behandeld in een besloten Facebook groep, een Facebook account

of er tijdelijk een aanmaken voor deze training is dus wel een

vereiste.

Het is geen: “volg de training geheel op je eigen tempo” of “kijk de

video’s en noem jezelf trainer cursus.”

In deze cursus staan de 10 trainingen die in een traditionele Mind-

Walk cursus worden aangeboden centraal. Mind-Walk bestaat dus uit

10 trainingen, met 10 verschillende thema's en iedere training maakt

gebruik van de Mind-Walk methode, tijdens de cursus krijg je de

methode aangeleerd.



 

 

 

 

De Mind-Walk methode houdt in:

1. Mind-Walk Meditatieve

Wandeltechnieken:

Verschillende:

Wandelmeditaties of natuur (loop)mediaties

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 of als ankerpunt



 

 

 

 

Mind-Walk: Mindful wandelen met invloeden uit yoga en meditatie,

een heerlijke combinatie:

- Praktijkgerichte online cursus, waarin je zelf naar buiten gaat met

de oefenstof

- Je leert 10 trainingen geven aan de hand van 10 thema's volgens de

Mind-Walk methode

- 4 meditatieve wandeltechnieken en vele variaties die hierop

gebaseerd zijn

- Gebruik van gifts binnen mind-walk outdoor trainingen wordt

uitvoerig behandeld en hoe deze presents in the present/ deze

cadeautje in het nu worden ingezet als bewustzijnsanker of ter

ontspanning

- uitgewerkte beweegseries met invloeden uit yoga, tai chi en dans

- uitgewerkte oefeningen vanuit mindfulness based training

- ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen

- meditaties en visualisaties

- Een handboek met alle trainingen uitgewerkt

- Toegang tot een online platform met alle oefeningen in beeld

- Gratis vermelding op de website

- Voordelen van Mind-Walk reclame uitingen

- Inspiratie, educatie én relaxatie: want de Mind-Walk Teacher

Training is een cadeautje voor jezelf, de filosofie van Mind-Walk is

namelijk dat je het niet kunt doorgeven als je het zelf niet ervaren

hebt, een cursus vol ervaringsleer dus.

Lijkt dit je wat? Meld je dan aan. Nog vragen? Mail gerust

mindwalknl@gmail.com

Liefs Jacqueline



 

 

 

 

FAQ:

Is Mind-Walk nieuw?

Ja en nee. Mind-Walk maakt gebruik van invloeden uit eeuwenoude

gebruiken zoals yoga en pelgrimeren. In een down to earth nieuwe

methode samengebracht. Wat Mind-Walk uniek maakt zijn de thema's

voor persoonlijke ontwikkelingen in combinatie met de invloeden uit

de stromingen, samen met meditatieve wandeltechnieken. Daarnaast

gebruiken we kleine materialen om visualisaties te bekrachtigen. De

kleine materialen noemen we: Presents in the present. Oftewel:

Cadeautjes in het nu. Op een harmonieuze manier wordt dit

samengevoegd in een tien-weekse cursus. Dit maakt Mind-Walk tot

een bijzonder en nieuw programma.

Kan iedereen Mind-Walk trainer worden?

Ja in principe wel, er zijn geen toelatingseisen. Mag iedereen zichzelf

Mind-Walk trainer noemen? Nee, Mind-Walk is een beschermd merk

met bijhorend logo en mag alleen gebruikt worden door trainers die

de trainerscursus van Mind-Walk hebben gevolgd.

Heel vaak krijg ik de vraag: mag iedereen zich na het weekend dan

trainer noemen, het antwoord is ja, maar de uitleg ligt wat

gecompliceerder. Mind-Walk is in de praktijk ontstaan, in de praktijk

doorgegeven en door de groeiende vraag ook aan collega’s sport

instructeurs, yoga docenten en mindfulnesstrainers doorgegeven. Dat

is ook de grootste groep aankomende trainers die geïnteresseerd zijn

om Mind-Walk trainer te worden. Ik ben er van overtuigd dat ik de

mensen aantrek die Mind-Walk in de praktijk neerzetten zoals het

bedoeld is. En dus ook alles doen wat nodig is om uiteindelijk een

kwalitatief goede training neer te zetten.



 

 

 

 

- Ben je als trainer verplicht om 10 trainingen achtereen te geven

of kan dit ook in losse workshops aanbieden?

Mind-Walk wordt in cursusvorm van 10 weken aangeboden omdat we

in 10 trainingen met thema's voor persoonlijke ontwikkelingen werken.

Wil je een andere vorm aanbieden mag je het Structurele Mind-Walk

noemen of mind-walk workshop, maar duidelijk moet blijven dat de

basiscursus wat anders is. Maar je mag wel de naam gebruiken.

- Mag je inhoudelijk zelf de les bepalen hoe je hem aanbiedt? 

Elke training heeft een aantal vaste onderdelen die passen bij het

thema, dit kunnen mind-walk pose reeksen zijn ( vergelijkbaar met

yoga asana’s) ademhalingsoefeningen, meditaties/ visualisaties met

of zonder gebruik van kleine materiaal en natuurlijk de meditatieve

wandeltechnieken. Je mag als trainer wisselen met oefeningen die

beter bij jou passen, het is juist zo belangrijk er je eigen flow aan te

geven, binnen de mind-walk methode. Past een oefening niet bij je?

Praat met andere trainers binnen het online platform over een

alternatief zodat het echt jouw training wordt. Je kunt mind-walk

vergelijken met een hele mooie mandala, de lijntjes zijn al voor

gekleurd, inkleuren doe je zelf en af en toe buiten de lijntjes kleuren

mag ook.

Is er ook iets als licentie? Of ben je echt klaar na de cursus?

Ja en nee, je bent voor 2 jaar na de cursus in principe klaar, je mag

jezelf Mind-Walk trainer noemen, het mind-walk logo gebruiken,

Mind-Walk groepen starten en alle flyer teksten en quotes gebruiken.

Er is geen toetsmoment, ik behoud wel het recht om de licentie in te

trekken bij slechte geluiden. Maar ik zou mijzelf niet zijn, als ik niet

eerst met de trainer zou gaan kijken waardoor de slechte geluiden

worden veroorzaakt. En samen dan naar een passende oplossing

gaan zoeken., dan mag je gewoon verder met Zen-Walking of Yoga -

Wandelen of hoe je je cursus wilt noemen, maar dan mag je de naam

Mind-Walk niet meer gebruiken aangezien het een geregistreerd merk

is.


