


In dit webinar leer je:

Beter omgaan met de 2 GROOTSTE 
uitdagingen in je leven.

Meer te VERTROUWEN en 
Beter in LOSLATEN



Even voorstellen

Marcel Sanders (1965) 
Master University Certificering
(Anthony Robbins Company’s) 
Certificering Leadership Academy 

 25 jaar Life Coach
 14 jaar Health Balance
 Grondlegger NAC Life Coach model de 4 B’s
 Trainer Life Coaching Professional Opleiding
 Auteur 5 E-Books, vele trainingsvideo’s
 Maker van 6 online trainingen



• Opgericht november 2003 in Nederland
• Internationale opleidingen 
• Vanaf 2008 meer dan 500 coaches opgeleid
• Onze Health Balance Coaches hebben meer dan 30.000 mensen 
ondersteund op basis van het NAC Life Coaching model

Health Balance Group

16 jaar actief in Oostenrijk │ 14 jaar actief in Nederland │8 jaar actief in België
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De weg naar succes!
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Twee belangrijke 
slagbomen

1: VERTROUWEN

2: LOSLATEN



NAC Life Coaching

De 4 B’s in het NAC Life Coach Model

Stap 1: Begrijpen

Stap 2: Beleven

Stap 3: Bewegen

Stap 4: Blijvend



NAC Life Coaching

De 4 B’s coach model

RODE WEG OPLOSSING 
STAP 1 BEGRIJPEN

Beter omgaan met je gedachtes



Jouw gedachtes

We hebben per dag 50.000 
gedachtes 

Op het 
rode pad overheersen

je hersenen



Jouw gedachtes

We hebben per dag 50.000 
gedachtes 

98% zijn exact hetzelfde 
als die van gisteren



50.000 gedachtes per dag

En als 98% exact hetzelfde zijn als 
die van gisteren, dan…

ZIJN ER MAAR 
2% ANDERS



50.000 gedachtes per dag

Het is tijd om deze rode weg 
gedachtes te veranderen



Er zijn twee soorten overtuigingen:

1. Positieve overtuigingen

2. Beperkende overtuigingen

Twee soorten overtuigingen



Een overtuiging zoekt onbewust naar 
bevestiging

Een overtuiging houdt zichzelf in 
stand en wil graag steeds bevestigd 
worden

Pavlov-effect



STOP met het 
stellen van 

"waarom" vragen!

Loskomen van je beperkende 
overtuiging



Stel twijfel veroorzakende vragen

1. Is het waar?
2. Kan ik zeker weten 

dat het waar is?
3. Wat is dan wel waar?

Loskomen van je beperkende 
overtuiging



NAC Life Coaching

RODE WEG OPLOSSING 
STAP 2 BELEVEN

Beter omgaan met je emoties

De 4 B’s coach model



Verschil tussen emotie 
en gevoel
Gevoel: het vermogen van de mens om iets innerlijk gewaar te     

worden en te waarderen

Emotie: gevoelsuiting, de lichamelijke reactie op het gevoel 



De Triade driehoek

Taal: 
Wat (7%) en hoe (38%) 

we denken en spreken 

Geloof: waarvan we overtuigd 

zijn, creëert onze identiteit.

Omgeving: beïnvloed ons. 

Mensen, dingen en plaatsen….

Lichaamstaal: (55%) van 

onze communicatie > hoe we 

bewegen, ademen, kijken, etc....

Focus: bepaalt waar onze 

aandacht naar toe gaat.

EMOTIE

Elke emotie, die je 
beleeft wordt

beïnvloed door



DE EMOTIONELE 
DWAZE ACHT

Triest
Eenzaam

Niet begrepen
Depressie

Etc…

Frustratie

Boosheid

Weerstand

Afwijzing

Etc…

DE DWAZE ACHT



DE DWAZE ACHT

Triest
Eenzaam

Niet begrepen
Depressie
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Boosheid

Weerstand

Afwijzing

Etc…

Denk eens aan een moment in je leven waarop je het gevoel had dat je de 
controle en/of je kracht verloor! Wat gebeurde er emotioneel met je? 

Zat je aan de linker- of aan de rechterkant van deze acht?



DE DWAZE ACHT

Triest
Eenzaam

Niet begrepen
Depressie

Etc…

Frustratie

Boosheid

Weerstand

Afwijzing

Etc…

Als je je niet bewust bent van wat er 
emotioneel met je gebeurt, dan zijn de 

gevolgen als je in deze emotioneel dwaze acht 
blijft draaien, te groot.



DE DWAZE ACHT

De redenen waarom mensen in deze emotionele 
pijnlijke acht blijft hangen, zijn eenvoudig: 

1: Angst door onwetendheid
2: Het bevredigt de basisbehoeften

Triest
Eenzaam

Niet begrepen
Depressie

Etc…

Frustratie

Boosheid

Weerstand

Afwijzing

Etc…



DE DWAZE ACHT

TIPS
1. Neem controle over datgeen wat mogelijk is
2. Neem verantwoordelijkheid voor je emotionele 

toestand 
3. Zet jezelf in beweging en groei door naar meer 

emotionele volwassenheid

Triest
Eenzaam

Niet begrepen
Depressie

Etc…

Frustratie

Boosheid

Weerstand

Afwijzing

Etc…

DE OPLOSSING



De Triade driehoek

Taal: 
Wat (7%) en hoe (38%) 

we denken en spreken 

Geloof: waarvan we overtuigd 

zijn, creëert onze identiteit.

Omgeving: beïnvloed ons. 

Mensen, dingen en plaatsen….

Lichaamstaal: (55%) van 

onze communicatie > hoe we 

bewegen, ademen, kijken, etc....

Focus: bepaalt waar onze 

aandacht naar toe gaat.

EMOTIE

Elke emotie, die je 
beleeft wordt

beïnvloed door



Doel: samenwerking

Optimaal:
Leef vanuit je gevoel
en laat je hoofd 
ondersteunen



Leven op de groene weg 

De weg naar succes! 



Welke keuze maak jij als je een doodlopende 
weg inrijdt?

Jouw Keuze



De weg naar succes!

KEUZE

V
e
rtro

u
w

e
n

L
o
s
la

te
n

DOEL

Stel jezelf de vraag:

Hoe kan ik meer 
vertrouwen? 

Wat kan ik beter 
loslaten?



Meer impact op jouw 50.000 gedachtes per dag

 STOP met het stellen van "waarom" vragen!
START met het stellen van oplossingsgerichte vragen

Bij een Beperkende overtuigingen
 Stel twijfel veroorzakende vragen

Is het waar?
Kan ik zeker weten dat het waar is?
Wat is dan wel waar?

Handvatten in dit webinar 

= Leven op de groene weg! 



Blijf uit de dwaze acht door…

 Neem controle over datgeen wat mogelijk is
 Neem verantwoordelijkheid voor je emotionele 

toestand

De Triade driehoek:
 Verander je stem, de snelheid en tonatie
 Verander je lichaamstaal

Handvatten in dit webinar 

= Leven op de groene weg! 



Handvatten in dit webinar 

= Leven op de groene weg! 

En het meest belangrijke: 

Blijf in 
beweging 

en groei door



OPTIMALE ONDERSTEUNING 

DE ONLINE LIFE COACHING OPLEIDING

Je leert jezelf nog beter te coachen
Je leert nog sterker te vertrouwen

Je leert nog beter los te laten

Leven op de groene weg! 



ONLINE LIFE COACHING OPLEIDING

Twee maanden met ongelofelijk veel groei!

JE LEERT: 
• Je leert jezelf nog beter te coachen
• Je leert nog sterker te vertrouwen
• Je leert nog beter los te laten



Programma Online LCO: 

1. DERTIG TRAINING VIDEO’S
Deze geven kennis en handvatten die een blijvend resultaat 
creëren.

2. DRIE TRAININGSWEBINARS
Life webinars (1,5 uur) met veel oefeningen en interactie 
die je flink laten groeien. 

(Elk webinar wordt opgenomen en kun je ook achteraf 
bekijken.)

3. EEN PERSOONLIJK COACH GESPREKKEN
Met professionele coach Marcel, om het maximale uit jou te 
halen.



Aan het einde: 

• Ben je sterker in je communicatie en is je emotionele
balans evenwichtiger

• Heb je als resultaat dat je een nog betere bijdrage kunt 
leveren aan anderen en jezelf

• Kan je sterker vertrouwen en beter loslaten



Ervaringsberichten deelnemers

Enthousiaste deelnemers vertellen… 
Het was een waar groei feest en een groot succes.

De online LCO beoordeling: (gemiddeld)

Wat was je eerste indruk? 8,1 (zeer goed)

Wat is je algemene indruk? 8,4 (zeer goed)

Wat is je eind indruk? 9,0 (uitstekend)

Wat vind je van de hoeveelheid? 8,7 (zeer goed)

Wat vind je van online training? 9,5 (uitstekend)



WEBINAR AANBIEDING
ONLINE LIFE COACHING OPLEIDING

Normaal prijs € 997,-

Aanbiedingsprijs: € 527,-
OF 4 termijnen van € 135,-

Eenmalige aanbieding

ONLINE LIFE COACHING OPLEIDING
http://healthbalance.nu/online-life-coaching-opleiding/

Binnenkort START het eerste webinar
Elk webinar wordt opgenomen en kun je ook achteraf bekijken.



Mail naar: info@healthbalance.nu

Of app: +31 6 11424494

NAC Life Coaching…
…zet je in beweging

BEN JIJ KLAAR VOOR DE GROENE WEG

MELD JE DAN AAN

mailto:marcel@healthbalance.nu

