MIND-WALK
Twee- daagse cursus

''IN

®

THE END WE ONLY REGRET THE
CHANCES WE DID NOT TAKE"

Het ontstaan van Mind-Walk®?
Mind-Walk is ontstaan tijdens een pelgrimsroute. Onderweg naar
Santiago werden e levenslessen ontvangen die later de thema's
vormden voor de Mind-Walk 10 weekse buiten cursus. Naast wandelen,
lopend mediteren (Walk) en een geestelijke beproeving (Mind). Zijn er
nog 3 andere onderdelen die Mind-Walk tot een totaal programma
maken. Een gecombineerde leefstijl interventie een mix van mentale en
fysieke gezondheid.

"Het pad
ontstaat door
er op te
lopen."
JACQUELINE SMEETS

Wat is Mind-Walk®?
Mindful wandelen, gecombineerd met invloeden uit de yoga,
ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en meditatie. Het is
een veilige, effectieve manier om je gezondheid en fitheid te
verbeteren, zowel geschikt voor beginnende als gevorderde wandelaars
van alle conditieniveaus.
Mind-Walk door je te ontdoen van al je moeten ont-moet je jezelf

De Mind-Walk® Methode, meer dan
wandelen alleen:
1.Mind-Walk meditatieve wandeltechnieken: verschillende meditatie's
en/of natuur (loop) meditatie's;
2.Mind-Walk beweegvormen: Met invloeden uit oosterse en westerse
beweegprincipes zoals: Yoga, Tai-Chi, Dans, Pilates, Qigong training;
3.Mind-Walk relax: Meditaties, Visualisaties, Stress release oefeningen,
ademhalingstechnieken & ontspanningsoefeninge;
4.Mind-Walk Mind: Gedachten management, positieve gedichtenkracht,
Mindset, Persoonlijke ontwikkeling en vergroten bewustzijn;

"MINDFUL
WANDELEND MET
INVLOEDEN UIT
YOGA EN
MEDITATIE. EEEN
HEERLIJKE
COMBINATIE."

5. Present in the present. Cadeautje in het hier en nu, kleine cadeautjes
om oefeningen te bekrachtigen of als ankerpunt te gebruiken

CURSIST

Mind-Walk® filosofie
De twee-daagse Mind-Walk cursus staat volgens de filosofie geheel in
het teken van zelf ervaren. We maken gebruik van invloeden uit de
eeuwenoude gebruiken zoals yoga en pelgrimeren die in een nieuwe
down to Earth methode is samengebracht.
Wat Mind-Walk uniek maakt zijn de thema's voor persoonlijke
ontwikkelingin combinatie met de invloeden uit de diverse stromingen
in combinatie met de wandeltechnieken. Daarnaast gebruiken we
kleine presents om visualisaties te bekrachtigen.
Op een harmonieuze wijze word dit samengevoegd in een tien- weekse
cursus. Dit maakt Mind-Walk z'on bijzondere training.
Planning cursussen in 2022:
3-4 Februari
23-24 juni 2022
10-11 maart
21-22 juli 2022
12-13 mei
29-30 sept 2022

De Mind-Walk® trainerscursus:
Mind-Walk bestaat uit 10 trainingen, met 10 verschillende thema's. Deze
10 trainingen worden behandeld in de Mind-Walk trainerscursus. Deze
praktische cursus is opgebouwd voor beginners op het gebied van
yoga en mIndfulnesstraining. In de cursus wordt op dag 1 de eerste 5
trainingen uitvoering in de natuur behandeld door het zelf te ervaren.
Op dag twee komende de andere 5 trainingen uitvoering aanbod.

Mind-Walk® voorbereidingen:
De training en beweegvormen zullen praktisch de hele dag buiten
plaatsvinden. Makkelijk zittende (sport) kleding is dus gewenst.
En pas kleding aan op de weersomstandigheden. Een pet bij warmte en
een regenjas bij verwachte regen. Neem oo reserve kleding mee en
veel laagjes zijn altijd aan te raden.
Schoenen: buiten (sport) schoenen, wellicht reserve sokken.
Als je de cursus volgt op onderstaande trainingslocatie zijn de
cursuskosten 555euro incl. We komen ook op locatie en berekenen dan
een toeslag van de reis- en verblijfskosten. Het programma start om
9:00 en duurt tot 17:00
Locatie's in Nederland: Onder leiding van Mind-Walk Nationaal trainer,
Tamara Spitters
1. Spitters Coaching, Oude Kerkstraat 61a, 5507LB, Veldhoven
2. De Panberg, De Roten 3, Eersel
Locatie België: Onder leiding van Mind-Walk Nationaal trainer, Kelly
Berkmans

WIJ VERHEUGEN ONS EROM EEN NIEUWE
GROEP TRAINERS TE MOGEN BEGELEIDEN EN
VERBINDEN!
WARME GROET, JACQUELINE,
KELLY EN TAMARA

"Wees zelf de
verandering die je
in de wereld wenst
te zien."

MIND-WALK

