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Informatie over de Training 

Ontwikkeling van Authentieke Kracht 
Wat is Authentieke Kracht eigenlijk en wat 

levert je dat nu op ? Hoe ontwikkel je dat ? 

Als je in je authentieke kracht bent, straal je 

dat uit. Mensen ervaren vertrouwen, openheid 

en eerlijkheid. Je Authentieke Kracht bepaalt 

hoe sterk je bent in ‘willen’, ‘doen’ en 

‘voelen'. Om contact te maken met je kracht, 

moet je je bewust zijn waar je energie van 

krijgt en waar je energie verliest.  
 

 
 

Informatie over de Training   

Verborgen Kwaliteiten 
Ieder mens heeft verborgen kwaliteiten 

(=schaduwkanten).  Ze bestaan uit al die 

kanten in jezelf die je verbergt, ontkent of 

onderdrukt. Maar deze schaduwkant kan 

onverwacht naar buiten komen en je een 

klap in je gezicht geven. Vergelijk het met een 

strandbal die je onder water probeert te 

houden. Hoe kun je je daarvan bevrijden ? 

 

Informatie over BewustzijnsCoaching® 
Bewustzijn is het menselijke systeem waarin we 

denken, voelen en doen. Effectieve en 

duurzame veranderingen in je leven vragen 

een verdere ontwikkeling van je bewustzijn. 

Coaching heeft zich wereldwijd als een 

krachtig hulpmiddel gevestigd als het gaat 

om de bevrijding van iemands slapende 

mogelijkheden, het creëren van nieuwe 

bewustzijnniveaus en het verwijderen van alle 

obstakels om het leven te creëren dat men 

echt graag zou willen.  
 

Informatie over RelatieCoaching 
RelatieCoaching ondersteunt u bij het 

ontwikkelen naar het volgend niveau dat u 

wilt bereiken (passie, communicatie, liefde) en 

brengt die magie en vonk terug in  

uw leven en relaties met anderen. 

RelatieCoaching werkt met de krachtige 

beginselen van Bewustzijnscoaching ® die 

met alle aspecten van het leven zijn vervlecht 

op het gebied van Relaties.  

Deze coaching is voor singles, koppels of voor 

mensen die hun vaardigheden willen 

verbeteren in relaties. 
 

Je gaat zelf een Innerlijke Reis ervaren 
Een speciaal voor jou samengestelde 

Innerlijke Reis ga je zelf ervaren. De Reis is 

gebaseerd op de trainingen Ontwikkelen van 

Authentieke Kracht en Verborgen Authentieke 

Kwaliteiten.  
 

Meer informatie 

 
U wilt een Inspirerende Informatieavond over 

de ontwikkeling van Authentieke Kracht  ? 

www.vivianageurten.com 

info@vivianageurten.com 

 06 - 212 099 65 


