
Wandelen als therapievorm inzetten en de natuur als coach. Wij weten
allemaal hoe helend het kan zijn. Therapie staat voor verlichting van
symptomen of genezing van ziekte, al wandelend vindt er vaak al heling plaats.

Symboliek van dat wat op je pad komt wordt ingezet, het wandelpad, dus t-
splitsingen, kruispunten en andere tekenen tijdens het wandelen.
 
De natuur wordt hierbij ingezet als coach. Dieren, bomen, planten en alles wat
de natuur ons wilt vertellen. Samengebracht met de socratische dialoog,
psychologische gespreksvoering en coachingstechnieken, maar vooral door
luistervaardigheden komt de deelnemer zelf tot antwoorden.

We gaan werken met: rituelen zoals het levenswiel, natuuropstellingen, wens
collages, bomen readings, levensboom, vuur ritueel, intuïtief energetisch en
holistisch werk: aarden, zielswerk en helder voelen.

We maken daarbij gebruik van de natuurlijke jaarkalender met 8 belangrijke
dagen in de natuur, de(volle) maan kalender, kleuren therapie, edelstenen,
numerologie en ondersteund door de 4 seizoenen en 4 windrichtingen enz.

 

Mind-Walk Wandeltherapie en Natuurcoaching

Investering: 4 trainingsdagen incl. lunch, €800,- (betaling in termijnen mogelijk).
Aanmelden: mindwalknl@gmail.com 



Wat leer je tijdens Mind-Walk Wandeltherapie en Natuurcoaching:

- Wandelplan opstellen (anamnese) 
- Natuur en Wandelcoaching volgens de 5 niveaus van Mind-Walk coaching 
- Natuursymboliek en symboliek van het pad
- Natuurlijke werkvormen (Natuurlijke opstellingen, Balans Ladder,
Levenswiel)
- Innerlijk Kompas Werk (Levensboom, Wensboom, Natuur weegschaal
navigeren  naar je zielsmissie “ikigai”)
- Natuurlijke jaarkalender, seizoenen, manen en feesten
- Ondersteunende visualisaties en Meditaties
- Grondingswerk
- Zelf Helende aanraking (tapping, strijken, harmoniseren levensbron)
- StressRelease wandeling, loopbaanwandeling, hartstocht
- Ademhalingsoefeningen en beweeg series

Plus een jaar lang: 
- Supervisie & Intervisie groep
- 8 online bijeenkomsten
- 2 live bijeenkomsten ( terugkomdagen) 
- Extra e-mail inspiratie en informatie 

Dit alles om de kwaliteit te waarborgen en te zorgen dat de training goed in
de praktijk wordt geïmplementeerd. Het gaat niet om de kennis die je op
doet, maar wat je doet met die kennis. Kennis is pas van waarde als je hem
toepast. 

Wil je een jaar lang begeleidt worden? 
Meld je dan aan: mindwalknl@gmail.com


