
Corepower Jaartraject 2016

Corepower  
Master  
Teacher 
Een reis naar de kern van je wezen

Jaarprogramma 
In dit intensief jaarprogramma dompel je 
jezelf onder in de Corepowermethode. Aan 
het eind van de reis beheers je de theorieën  
en technieken van Corepower en ben je in 
staat om ze aan anderen door te geven. Je 
bent tegelijkertijd master en teacher! 

Dit is je kans om de weg van ego naar zelf te 
gaan binnen een veilige context en een 
duidelijk kader. Verwacht je hierbij aan 
diepgaande transformaties op fysiek, 
emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. 

1. KRACHT 
Je centreert en 

balanceert je wil in je 
onderbuik of hara. Je 

genereert kracht. 

Je ontwikkelt 

Grotere innerlijke rust 
Stressbestendigheid 

Een constructief gebruik 
van je agressie of 

wilskracht 

2. LIEFDE 
Je verbindt en zuivert 

je emoties met je 
hartcentrum. Je 
genereert liefde.   

Je ontwikkelt 

Emotionele stabiliteit 
Technieken voor 

emotionele hygiëne 
Vergroot vermogen tot 

echte connectie 

Vier ontwikkeletappes 
De opleiding is opgedeeld aan de hand van de vier basiskwaliteiten die je gaandeweg ontwikkelt: Kracht, Liefde, Wijsheid en Spirit. Voor elke kwaliteit is er een 
afzonderlijke etappe van twee dagen. De laatste etappe rond Spirit duurt drie dagen. De etappes zijn erop gericht dat je de geleerde technieken meteen in je 
dagelijks leven kan beginnen toepassen.

3. WIJSHEID 
Je temt en focust je 

gedachten in het 
bewustzijn in je hoofd. 
Je genereert wijsheid. 

Je ontwikkelt 

Focus en 
doelgerichtheid 

Mentale helderheid en 
stabiliteit 
Zelfkennis 

Vergroot vermogen tot 
zelfsturing 

4. SPIRIT 
Je verdiept je relatie 

met het 
transpersoonlijke. Je 

gaat van ego naar Zelf. 

Je ontwikkelt 

Bewustzijn  en 
verbondenheid met  de 

context 
Inspiratie 

Vergroot bewustzijn van 
jouw missie 

Vaardigheden in 
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Gecertifieerd Master-teacher 
Tijdens de Corepowerreis maak je deel uit van een coachgroep. Met 
deze groep blijf je aan de slag tussen de verschillende bijeenkomsten. 
Je ontwikkelt je vaardigheden als teacher door je reisgenoten te 
ondersteunen bij het ontwikkelen van hun kernkwaliteiten. Zelf heb je 
op jouw beurt op elk moment een klankbord.  

Heb je de volledige Corepowerreis gemaakt, dan ben je meester in 
zelfsturing en persoonlijk leiderschap. Als professional kun je deze 
methode na de opleiding ook inzetten bij je werk met mensen. Het kan 
een waardevolle aanvulling zijn voor jou als leidinggevende, leerkracht, 
therapeut, coach, trainer, … Wees je ervan bewust dat dit is een 
intensief programma is. Er is geen voorkennis vereist, maar een 
kennismaking met een van de trainers is aangewezen.

Als Corepower master-teacher heb je ook het recht  
Corepower basistrajecten te verzorgen!

Kosten 
Prijs voor het hele traject: particulieren: 949€, zelfstandingen 
en organisaties 1199€ Incl. btw, niet inbegrepen: maaltijden en 
eventuele overnachtingen.  

Deelname aan individuele tweedaagsen is mogelijk. Indien 
volboekt krijgen inschrijvingen voor het jaarprogramma 
voorrang. Prijs voor tweedaagse 299€ voor particulieren en 
349€ voor zelfstandigen en organisaties..  

Inschrijven uiterlijk een maand voor het begin van het traject!

Corepower Master Teacher

Data 
29-30 januari 2016(kracht), 
11-12 maart 2016 (liefde) , 
22-23 april 2016 (wijsheid), 
27-28-29 mei 2016 (Spirit). 

Locatie 
Natuurpunt 
bezoekerscentrum Kiewit 
Putvennestraat 112 
3500 Hasselt (B)

Corepower   
Tuinstraat 3 . 3670 

Meeuwen-Gruitrode  
+32 486 245 243 

baud@corepower.be 100€ KORTING 

Ingeschreven en traject 
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