Being in Balance ‘Mental Power’
Presteren in ‘moments of truth’
De juiste balans nodig
Als topprofessional in een organisatie met
uitdagingen sta je bijna continu onder druk
en eis je veel van je lichaam en geest.
Om het maximale resultaat te behalen dien
je de grenzen van jezelf op te zoeken en in
perfecte fysieke, mentale en emotionele
conditie te zijn ofwel: ‘Being in Balance’. De
vraag is: Hoe weet je nu of je volledig in
balans bent?
Being in Balance laat zien waar je fysiek en
geestelijk in balans bent en waar je mogelijk
uit balans bent en werkt samen met jou aan
het snelle herstel daarvan.
Presteren in ‘moments of truth’ is een
‘mental game’
Het verschil tussen slagen en falen wordt
bepaald door het mentale en emotionele
aspect, dus “in je hoofd”.
Being in Balance Mental Power zorgt voor
daadwerkelijk een mentale & emotionele
balans, met daardoor maximale mentale
weerstand en het kunnen opzoeken van je
grenzen zodat je optimaal kunt presteren
ook, of vooral, in ‘moments of truth’.

De BodyMind Scan
De basis van het Being in Balance Mental Power traject is dat we in elke 5 sessies van 2 uur
een BodyMind Scan van je maken met de zeer geavanceerde Being in Balance technologie
waarin in je lijf 90 miljard punten worden gemeten zodat je, tot op DNA nivo, weet waar je
in balans bent en waar niet.
Being in Balance onderscheidt zich daarmee als methode omdat deze als geen ander snel en
direct naar de ‘Kern van de Zaak’ gaat: de essentie van je coachingsvraag, je uitdaging. Die
kern is altijd de diepere psycho-emotionele programmering welke via je onderbewustzijn je
gedrag stuurt die we door de BodyMind Scan, met de bijbehorende uitgebreide databases,
bewust maken als input voor optimale zelfsturing naar topprestaties.
Versterk je ‘mentale schild’
Met Being in Balance versterk je in relatief korte tijd je ‘mentale schild’ waardoor je
optimaal bestand bent tegen allerlei stressoren die met je werk en leven gepaard gaan. We
werken aan het significant versterken van je ‘Mental Power’.
Als je mentaal vaardig bent, kun jij jezelf sturen om -ondanks stressoren (innerlijk of
uiterlijk)- optimaal ‘in je taak’ ofwel je ‘flow’ te blijven zoals weergegeven in onderstaande
figuur (“Cirkels van Eberspächer”). Hierbij staat de blauwe cirkel 1 voor ‘ik en mijn taak’. Als
je een sterk mentaal schild hebt kun je dat actief gebruiken om optimaal in je taak te blijven
voor je gewenste topprestaties. Als je mentale schild minder sterk is, zal je sneller uit je
taak raken en in cirkel 2 t/m 6 terechtkomen, met toenemende kans op falen t.o.v. je doel.
Being in Balance leert je zoveel mogelijk vanuit cirkel 1 ‘ik en mijn taak’ te presteren.

1. Ik en mijn taak
2. Bezig zijn met directe afleidingen (telefoon,
internet, gedachten, etc.)
3. Bezig zijn met “is” versus “behoort te zijn”
4. Bezig zijn met slagen/falen
5. Bezig zijn met de gevolgen van slagen /
falen
6. Bezig zijn met de zinsvraag (“wat doe ik hier
eigenlijk?”)

Je Mentale Toolbox

In het Being in Balance® Mental Power coachingstraject krijg je ‘tools’ om je ‘mentale schild’
signifikant te versterken gerelateerd aan de uitkomsten van de BodyMind Scan om
ondermeer stressbelasting te reduceren en te reguleren en de innerlijke balans te versterken.
De progressie wordt in elke sessie met een nieuwe BodyMind Scan gemeten.
Dagelijks ‘beuken’ er stressoren in op je mentale schild zowel werkgerelateerd als
privégerelateerd. Door het gericht trainen van mentale tools als doelen stellen, visualisatie,
spanningscontrole, aandachtscontrole, gedachtentraining en actie-reflectie geef je een
continue ‘boost’ aan dit mentale schild.
Welke organisaties passen Being in Balance® toe?
Organisaties als ondermeer Accenture, PSV, Microsoft, Achmea, Vitens, ASML, AZ, Philips,
Randstad, Nationale Politie en het Ministerie van Economische Zaken passen Being in
Balance® Coaching toe voor hun professionals.

Algemeen directeur van PSV Toon Gerbrands hier samen met de ontwikkelaar van de Being in
Balance® coachingmethode drs. Daniel Zavrel na het behalen van het kampioensschap in 2016.
Toon Gerbrands over de inzet van Being in Balance® bij PSV:
“Bij PSV hebben wij heel goede ervaringen met Being in Balance® coaching. In het PSV
Innovatieplan is dit een vast onderdeel geworden in het Mentale Programma. Spelers en de staf van
PSV zijn heel enthousiast over de bepaalde en behaalde progressie door Being in Balance® coaching.”

Duur
Being in Balance® Mental Power bestaat uit 5 sessies van elk 2 uur met telkens een periode
van 2-3 weken tussen de sessies.

