
KURSPLAN

Vem är kursen till för?

Du är en person som vill arbeta professionellt som coach.

Du som vill gå min utbildning vill kunna möta klienter och du vill kunna ge klienter

omedelbar lättnad - redan efter första mötet.

Du vill kunna svara på frågor och ge information till din klient om hur man aktiverar

trygghet, hur man möter sitt inre barn, hur trauma fungerar i kroppen.

Ditt mål är att när du har gått klart utbildningen så har du blivit redo för att sätta upp

din egen praktik och kunna ta emot klienter.

Du vill kunna prata om ämnen som: inre barnet, kommunikation, trygghetsfaktorer,

kroppens intelligens, själens intelligens, hur man förvaltar sitt liv, du vill kunna

inspirera och hjälpa dina medmänniskor att förstå sitt värde.

Du vill kunna leda dina medmänniskor så de hittar kroppens språk så de kan läka inte

bara med tankarna utan även släppa taget i kroppen. 
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Modul 1 

Ledarskap från kroppen, hjärtat och själen

Modul 2 

Trygg i din kropp

Compassion, Trygghetsaktiveringstekniker

mm

Modul 3

Väcka kroppen

Modul 4

Ditt inre barn
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Modul 5

Omskapa dig själv

Modul 6 

Introduktion till helande samtal

Modul 7 

Hitta kärnan i samtalet 

Modul 8 

Träna på dina tekniker 

Modul 9 

Diplomering efter avklarade kriterier.

Utbildningen är genomgående skapad för att du genom samtalet 
ska hjälpa klienten få svar på:

Var sitter blockeringen? 
Vad vill blockeringen säga?

 Vad beror blockeringen på? 
Hur man möter och löser upp blockeringen. 

Hur man ger uppgifter till sin klient.
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Extra som ingår 
 

Sociala medier kurs
 

400 inlägg till dina sociala medier som är klara
Hur man bygger sina egna kurser i LearnDash 

Hur man använder sig av kamera i sin marknadsföring
Var du hittar gratis musik/bilder till dina inlägg mm

 
Släpps tillsammans med modul 4 i utbildningen

 
 


