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Brochure mBIT Coach Training

Ben jij een coach, trainer, manager, psycholoog, leidinggevende, opvoeder?
Werk je in de zorg of het onderwijs?
Ben jij verantwoordelijk voor het begeleiden en ontwikkelen van menselijk potentieel?
En wil je een nieuwe, diepgaande en toch simpele methodiek aan je toolbox toevoegen om op een
dieper niveau met je klanten te werken?

Wist je dat recent neuro-wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat je niet 1, maar 3 breinen hebt?
Deze coachopleiding combineert alle neurowetenschappelijk onderzoek omtrent de drie hersenen (ons
hart, onze hersenen en onze buik) met gedragsmodelering en eeuwenoude wijheidstradities en brengt ze
samen in een praktisch kader dat een hoeveelheid aan zelf-evolutionaire technieken voortbrengt om meer
wijsheid in onze besluitvorming te genereren in ons leven.
Door middel van modellen en praktische technieken leer en ervaar je de verschillende breinen te
integreren, uit te lijnen om zo ongelofelijke prestaties te realliseren.
Het resultaat is een verbluffend simpele, maar zeer effectieve nieuwe methodiek om in contact te komen
met de eigen intuïtie en wijsheid en zodoende klanten te helpen een bewuster, zinvoller, gelukkiger en
actiever leven te leven.

mBraining: een oud en nieuw verhaal ineen

mBraining (multiple Braining) is in 2018 ontwikkeld door de
Australiërs Grant Soosalu & Marvin Oka. Inmiddels is deze training
overgewaaid naar alle continenten en zijn er vele duizenden
therapeuten, managers, maar juist ook "gewone" mensen die willen
werken aan persoonlijke ontwikkeling, overtuigd en enthousiast
over de resultaten van deze nieuwe training.

Brochure mBIT Coach Training

Voor wie is de mBIT Coach Training?
Professionele coaches
Therapeuten en andere beroepen waarin de mens centraal staat
Trainers en opleiders
Leiders, managers, consultants en mentoren
...Iedereen die klanten heeft, waarbij het beoogde resultaat alleen kan worden bereikt indien Hoofd,
Hart en Buik samenwerken en uitgelijnd zijn
Werk je professioneel met anderen 1 op 1, of in een groep?
Komen je klanten naar je toe, omdat ze worstelen met voortdurende besluiteloosheid en onopgeloste
kwesties?
Worstelen je klanten met interne conflicten tussen op hun hoofd gebaseerde gedachten, op hun buik
gebaseerde instinct en op hun hart gebaseerde waarden?
Ontdek je sleutel(s) tot...
Communicatie met en afstemming van de verschillende hersenen
Ervoor zorg dragen dat elk brein vanaf haar hoogste expressie opereert
Je hoogste expressies voor grotere wijsheid in de besluitvorming en actie nemen tot uitdrukking
brengen

MBRAINING
Je leert 11 krachtige nieuwe technieken!
Gebruik je meerdere breinen om gave dingen te doen!
Hoe je de aangeboren intelligentie en generatieve wijsheid van je meerdere hersenen kunt benutten
door het proces van 'mBraining'
Een hele reeks aan krachtige en eenvoudig te gebruiken 'multiple Brain Integratie Technieken',
gezamenlijk bekend als mBIT
De 9 primaire taken van je hoofd, hart en buikhersenen, en hoe elk brein je een andere bekwaamheid
en talent biedt
De 5 gebieden van mBIT's Neurale Integratie Beperkingen, welke je een diep inzicht geeft in hoe de
drie hersenen intern conflict kunnen produceren in jezelf en wat je eraan kunt doen
Hoe je het autonome zenuwstelsel in balans kunt krijgen door de 'mBIT Balanced Breathing' methode
om snel stress los te laten en toegang te krijgen tot de aangeboren intelligentie van uw drie hersenen
Hoe je 15 soorten Neurale Integratie Blokkades, die de intergratie tussen de drie hersenen voorkomen,
kunt herkennen en bewerken
En nog veel meer...

"mBIT is een zeer praktische methodiek om de drie breinen
optimaal te laten samenwerken"
Wilbert Molenaar (trainer en ontwikkelaar van de mBIT Coach Training)

Gepassioneerd coach en trainer Wilbert Molenaar heeft ruime ervaring als internationale coach en
ervaring met individuele klanten, zowel privé als in het bedrijfsleven.
Zijn humor gecombineerd met zijn pragmatische en fascinerende benadering hebben in de afgelopen 25
jaar meer dan 12.000 mensen bereikt over de hele wereld door middel van training en coaching in mBIT,
NLP, leiderschapprogramma's en coachingprogramma's.
Wilbert heeft de voormalige PCC acreditatie binnen de ICF en heeft,uniek in Nederland, een ICF
geaccrediteerd Diploma van Coaching & NLP Supervisie. Wilbert is Master Trainer in NLP en mBIT, Fellow
Member en Trainer bij IANLP.
StudiebelastingTraining en Niveau
De training bestaat uit 8 dagdelen van 3 uur (in 4 dagen), met een voorbereiding van 2 uur vooraf aan de
training en extra 2 uur tijdens de training. De mBIT Coach Training is een vervolgopleiding.
Certificaat
Deze training tot mBIT coach kent 4 opleidingsdagen en wordt afgesloten met het certificaat mBIT Coach.
Prijs van de training
De kosten voor deze opleiding zijn inclusief:
- Opleidingsmateriaal
- Koffie/thee
- Boek mBraining van Grant Soosalu & Marvin Orka
Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.

Trainer: Wilbert Molenaar
Tijden: De opleidingsdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur.
Data:
In de bijlage van deze brochure vind je de data van de opleiding. ook vind je deze op de website

www.vidarte.nl - info@vidarte.nl

