
 
Introductieworkshop met de  
magic coach box  
 
Kom kennismaken door te ervaren! 
 
De magic coach box is een speelveld op tafelformaat voor 
coaches en begeleiders die verdieping willen geven aan hun 
vak. 
De unieke, ervaringsgerichte werkwijze tilt jouw coaching 
naar een hoger niveau. Dit speelveld bestaat uit verschillende 
losse elementen die samen de belevingswereld van de mens 
zichtbaar maken. De magic coach box is verbonden met de 
kracht van het Liefdesveld. 
 
De meerwaarde: 
 
• De coach werkt met de kracht van het energetische speelveld van de magic coach box. 
• Het biedt houvast en structuur voor coach en coachee. 
• Werken met dit spel bevordert de eigen regie van de coachee. 
• De coach geeft met dit spel ruimte en vrijheid om de coachee op speelse wijze op 

onderzoek te laten gaan. 
• De speelwijze nodigt uit om in het Nu te werken vanuit innerlijke wijsheid en overgave. 
• Het spel spelen brengt lichtheid en bevordert het zelf oplossend vermogen en 

eigenaarschap van de coachee. 
 
Op woensdagmiddag 22 februari, 29 maart of 26 april kun je komen kennismaken met dit 
bijzondere speelveld. De locatie is in Velp, nabij Arnhem en is goed bereikbaar met openbaar 
vervoer. De workshop is van 14 tot 16 uur. Inloop vanaf 13:45 uur. 
 
Tijdens de workshop ga je na een korte introductie zelf ervaren hoe het is om te “werken” 
met dit speelveld. Je ontdekt dat hoe minder je “doet” als coach hoe meer het veld zijn werk 
kan doen. Kom de magie ervaren van dit veld. 
 
Meld je aan door een mailtje te sturen naar petravanharte@gmail.com. 
Je ontvangt dan een betaalverzoek om € 10,00 vooraf over te maken. Met je betaling is je 
plek gereserveerd. 
Er is plaats voor 8 deelnemers per workshop. 
 
Als je aan het eind van de workshop je eigen magic coach box koopt ontvang je € 10,00 
korting. De magic coach box is inclusief handleiding en gratis startworkshop. 
Lees meer op www.magiccoachbox.nl 
 
Wij ontmoeten je graag op een van de middagen. 
 
Sprankelende groet,  
 
Petra Thissen en Sandra Boer 


