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Kijk eens wat vaker
Leef je leven
in de spiegel van de coach

zelf

Wie zie je als je in de spiegel kijkt? Weet je wie je bent?

Waarom je de dingen doet zoals je ze doet? Vragen waar we niet

elke dag bij stilstaan. Terwijl het heel verhelderend kan zijn om dat
eens wél te doen. Binnenkort starten bij opleidingscentrum Corael
in De Bilt weer verschillende opleidingen en trainingen
Bereik
wat je verlangt
voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Een Life Coach is iemand die mensen die meer
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• “Life” is het leven en het leven ben jij. Want als jij er niet bent, dan is
jouw leven er niet. Dat maakt jouw leven zo belangrijk en waardevol. In
jouw leven is er misschien iets wat niet helemaal lekker loopt. Dat kan
van alles zijn: je gezondheid, je gewicht, je werk, je relatie met je partner,
kinderen, familie of vrienden. Dus eigenlijk iets wat jouw “life” betreft. En
dat maakt de kwaliteit van jouw leven een stukMeer
minder.
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‘Eindelijk
dieenergie,
me begrijpt!’
• “Vitaliteit”iemand
is positieve
geluk, plezier en je goed voelen. Zowel in
je body, mind, spirit en soul.

Kijk op www.corael.nl

