
	  
	  
	  

Being	  in	  Balance®	  SoulSearching	  
“Een	  dagdeel	  voor	  reflectie	  en	  bezinning	  om	  weer	  contact	  te	  maken	  met	  je	  innerlijke	  
bezieling	  als	  vliegwiel	  voor	  je	  verdere	  professionele	  leven.”	  
	  

	  

	  
Being	  in	  Balance®	  is	  een	  innovatieve	  manier	  van	  coachen	  die	  door	  velen	  die	  het	  al	  hebben	  ervaren	  
beschouwd	  wordt	  als	  een	  van	  de	  meest	  effectieve	  en	  efficiënte	  coachingmethodes.	  Dat	  komt	  

doordat	  we	  bij	  Being	  in	  Balance®	  gebruik	  maken	  van	  de	  spectaculaire	  Being	  in	  Balance®	  technologie	  
die	  het	  resultaat	  is	  van	  50	  jaar	  onderzoek	  in	  de	  Amerikaanse	  en	  Russische	  defensie	  en	  later	  in	  de	  
ruimtevaartindustrie	  en	  voor	  de	  Duitse	  gezondheidszorg.	  

	  
Met	  deze	  technologie	  zijn	  we	  in	  staat	  om	  in	  korte	  tijd	  een	  zeer	  betrouwbare	  body-‐mind	  scan	  te	  
maken	  waarna	  direct	  duidelijk	  is	  waar	  je	  lekker	  in	  je	  vel	  zit	  en	  waar	  niet,	  ofwel	  waar	  mogelijke	  

stressbelasting	  zit	  en	  wat	  de	  oorzaak	  van	  deze	  stressbelasting	  is,	  ook	  en	  vooral,	  psycho-‐emotioneel.	  
Zit	  je	  in	  je	  kracht?	  In	  je	  flow?	  In	  welk	  proces	  zit	  je	  momenteel?	  Wat	  zijn	  je	  huidige	  persoonlijke	  
thema’s?	  Hoe	  is	  het	  met	  je	  vitaliteit	  gesteld,	  je	  daadkracht,	  je	  handelingsvaardigheid,	  je	  stabiliteit,	  je	  

belastbaarheid,	  je	  besluitvaardigheid,	  je	  sabotagemechanisme,	  je	  mentale	  weerbaarheid?	  
	  
Op	  deze	  vragen	  krijg	  je	  antwoord	  via	  een	  holistische	  body-‐mind	  scan	  met	  de	  Being	  in	  Balance®	  

technologie.	  We	  gaan	  zonder	  omwegen	  direct	  naar	  de	  kern	  van	  de	  zaak.	  Daarna	  kunnen	  we	  je	  heel	  
gericht	  coachen	  om	  de	  beste	  versie	  van	  jezelf	  te	  worden	  wat	  in	  onze	  ogen	  alleen	  mogelijk	  is	  als	  je	  
meer	  vanuit	  je	  hart	  gaat	  voelen,	  spreken,	  leven	  en	  handelen.	  	  

	  
	  
	  

	  



	  
	  
	  
	  

	  
	  
Daarna	  leren	  we	  je	  een	  wetenschappelijk	  bewezen	  techniek:	  hartcoherentie.	  Dit	  om	  stress	  te	  
neutraliseren	  en	  de	  saboterende	  thema’s,	  die	  duidelijk	  zijn	  geworden	  vanuit	  de	  Being	  in	  Balance®	  

body-‐mind	  scan,	  vanuit	  je	  hart	  te	  transformeren	  naar	  ondersteunende	  actiepatronen.	  	  
	  
Via	  een	  beproefd	  protocol	  laten	  we	  je	  in	  korte	  tijd	  daarna	  je	  persoonlijke	  missie	  statement	  

formuleren	  en	  doen	  we	  een	  ‘alignment	  oefening’	  waarbij	  je	  vanuit	  je	  persoonlijke	  missiestatement	  
de	  volgende	  stappen	  kunt	  gaan	  zetten	  in	  werk	  en	  leven.	  	  

	  
Leven	  vanuit	  je	  innerlijke	  genius	  (je	  hart)	  met	  meer	  energie,	  bezieling,	  daadkracht	  en	  passie…!	  
	  

Neem	  voor	  meer	  informatie	  contact	  op	  met	  een	  van	  de	  Being	  in	  Balance®	  coaches,	  kijk	  op	  	  
www.beinginbalance.com.	  	  
	  


