MANAGE JOUW LEEFSTIJL,
NU EN VOOR ALTIJD!

OPLEIDING LIFESTYLE
SELFMANAGEMENT
LEER VERANDEREN VAN BINNENUIT!

V I T E X

A C A D E M Y

WELKOM BIJ
VITEX ACADEMY
Ben je benieuwd wat een
andere kijk op gezondheid
inhoudt?
Besef je dat
gedragsverandering
onmisbaar is in relatie tot
jouw gezondheid?
Wil je manager worden over
je leefstijl door langere tijd in
jezelf te investeren?

ERVARINGEN...

"Ik heb meer inzicht
en bewustwording gekregen
in het toepassen van bewegen en
rustmomenten. Ik weet nu dat het
trainen van de rompspieren
belangrijker is dan hard en snel gaan.
Ik voel verandering aan mijn lijf, ben
sterker geworden en heb geen last
meer in heupen en onderrug."
- Chris

Dan is de OPLEIDING LIFESTYLE
SELFMANAGEMENT iets voor JOU!
DE KRACHT VAN VITEX ACADEMY
SPECIALIST IN TOTAAL COACHING
Fysieke & Fysiologische belastbaarheid
Mentale weerbaarheid | Emotionele stabiliteit
Sociale inzetbaarheid
BEWEZEN METHODIEKEN
Periodisering | Defensie | (Top)sport

INHOUDELIJKE INFORMATIE
Binnen de Opleiding Lifestyle Selfmanagement
leer je anders kijken naar wat gezondheid is en
wat er voor nodig is om je gezondheid en je
leefstijl te leren managen:
Je leert dat een gezonde leefstijl een gevolg is
van een verandering in perceptie.
Je leert op een (holistische) manier kijken naar
gedrag als een samenhangend geheel tussen
kennis, vaardigheden en attitude.
Je ontwikkelt onderscheidingsvermogen in
wat je wel en niet kan beïnvloeden.
Je leert je gedrag te veranderen door het
ondergaan van de geperiodiseerde
(intensieve) coachingsprogramma’s.

Je wordt op een breed vlak gevormd qua
fysieke, mentale, emotionele en sociale
eigenschappen zoals omgaan met
weerstand, zelfvertrouwen, positiviteit,
discipline en moed. Eigenschappen die
nodig zijn om een gezonde leefstijl vol te
houden.
De opleiding is opgebouwd uit meerdere
(optionele) levels van 12 maanden. Er wordt
in kleine vaste groepen getraind (max. 8-10),
twee keer per week.
Naast dat het groepsproces centraal staat, is
er ook aandacht voor ieders persoonlijke
ontwikkeling tijdens de individuele
coachingssessies.

LEVEL 1 ' VITAAL BEWEGEN'
Accent op Training & Fysiologie.
Vergroten van uithoudingsvermogen en kracht door middel van een
opbouwprogramma in hardlopen en functionele krachttraining.
Beter leren kennen van je lichaam (de effecten van trainen begrijpen en voelen).
Vaardiger leren bewegen: optimaliseren van motorische aansturing, 'coreawareness', mobiliteit en flexibiliteit.

LEVEL 2 'VITAAL ETEN & HERSTELLEN'
Accent op voeding & rust.
Gevorderd programma hardlopen en functionele krachttraining (complexere bewegingen).
Optimalisatie van voedingspatronen door middel van voedingsleer en gedragspatronen in
relatie tot voeding aanpassen met behulp van bijvoorbeeld 'Primal Pattern Diet Typing'.
Optimalisatie herstel en rust (slaap, stressreductie, mindfulness & meditatie).

LEVEL 3 'VITAAL WERKEN & LEVEN'
Accent op weerbaarheid.
Voortzetting leerlijnen 'Vitaal Bewegen' en 'Vitaal Eten & Herstellen'.
De derde leerlijn staat in het teken van het verder optimaliseren van de weerbaarheid door
middel van zelfverdediging (duo boxing en kick-boxing).

ERVARINGEN...
"De langzame opbouw in
hardlopen en kracht zorgt ervoor
dat ik met vertrouwen aan de
slag blijf met bewegen en trainen.
Zeker na een periode waarin dat
allemaal niet zo vanzelfsprekend
was. Voor mij is het daarnaast
een training in geduld en
bewustzijn die ondersteund
wordt door het groepsproces."
- Linda

ERVARINGEN...

Ik kwam bij VITEX terecht omdat
ik dacht dat ik een probleem had met
mijn voedingspatroon. Door mijn
deelname aan de Opleiding Lifestyle
Selfmanagement heb ik geleerd dat dat
alleen gedrag is en dat er veel meer
gebeurt onder water. Nu gebruik ik
zelfverdediging om mijzelf beter te leren
kennen. Boksen is voor mij de sleutel
beter te leren voelen wat ik nodig heb."
- Dick

ERVARINGEN...

"Het woordje 'Selfmanagement' trok mij
over de streep. De groep, de theorie en de
fysieke training maken het tot een geweldige
ervaring waarbij je veel leert en met elkaar
deelt. Een echte eye-opener voor mij was
dat weerstand voelen iets goeds is. Dan ben
je blijkbaar iets aan het leren. Ik ben fysiek
sterker geworden en ik ga bewuster om
met mijn voeding en dat al na
een half jaar."
- Nina

MELD JE NU AAN
VOOR HET 1e JAAR

VÓÓR 1 AUGUSTUS
EN ONTVANG

10% KORTING!

De kosten voor de Opleiding Lifestyle Selfmanagement
Level 1 'Vitaal Bewegen' bedragen € 249,- per maand.
Het volgende is inbegrepen:
96 lessen | opleidingsmap | koffie & thee | Functional
Movement Screening (meting) | 4 individuele
coachingssessies | 2 teambuildingsdagen | VITEX
mindfulnessprogramma | Certificaat Lifestyle
Selfmanagement Level 1 'Vitaal Bewegen'.

MEER WETEN OF AANMELDEN?
Neem dan contact op met Daniëlle van den Broek | T: 06 - 38 74 74 04
E: danielle.van.den.broek@vitex.nu | W: www.vitex.nu
Locatie: Vitality Experience Opleiding & Training
Akkerwindestraat 16A, 6832 CW Arnhem.

