PMA personal coaching
PMA
Progressive Mental Alignment® (PMA) is de
nieuwe aanpak in coaching, training en
counseling ter completering en uitbreiding
van bestaande methode en technieken.
Via de PMA techniek worden belemmerende
overtuigingen met grote precisie opgespoord
en definitief op een natuurlijke wijze
verwijderd door hun negatieve kracht te
transformeren in positieve, gezond makende
en inspirerende energie. Het werkmodel van
PMA is gebaseerd op de overlappende
wetenschappelijke gebieden van de
neurowetenschappen, biologie, psychologie,
fysiologie en kwantumfysica, gekoppeld aan
de praktijk waar we dagelijks mee worden
geconfronteerd
Voor wie
Voor die personen die zich onzeker voelen,
geen beslissingen nemen, activiteiten voor
zich uit blijven schuiven de juiste toon niet
kunnen vinden of gewoon zich verder willen
ontwikkelen.
PMA personal coaching is de manier bij
uitstek om persoonlijk te ervaren hoe je jouw
diep verborgen energiebronnen, die in bad
clusters liggen opgeslagen, kunt ontdekken
en hoe je hun energie kunt vrijmaken voor het
bereiken van je doelen en het verkrijgen van
meer energie.
Aanpak
Via een persoonlijk intake gesprek komen de
wederzijdse verwachtingen, techniek en
resultaten van PMA aan de orde. Daarna
kunnen we concrete afspraken maken over
het vervolgtraject
PMA is gespecialiseerd in het individueel
verbeteren van je bewustzijn en het
openbaren van je verborgen talenten en
mogelijkheden.

PMA wijst je de weg en begeleid je door vier
fasen van groei en verbetering:
 Bewustwording
 Acceptatie
 Transformatie
 Harmonie
Al vanaf de eerste toepassing creëert PMA
direct merkbare verbeteringen op zakelijk
gebied, gedrag, gezondheid en relaties.

Resultaat
Met gemak, plezier en succesvol je
voormalige onbereikbare doelen realiseren
Aanmelding en investering
Aanmelden kan via de contactpagina op onze
website. Hier vindt u ook meer informatie.
Natuurlijk kunt u ons ook gewoon bellen.
Uw investering is afhankelijk van uw
persoonlijke wensen.
Belangrijk om te weten:
 Veel werkgevers vergoeden coaching voor
hun werknemers
 In geval van een uitkering vraag de
uitkeringsinstantie, UWV of gemeente om
een reïntegratiebudget
 In veel gevallen is coaching bij een eigen
bedrijf aftrekbaar van de belasting

PMA-CTC
Hamseweg 1H
3828AA Hoogland
M: 06 26 138 044
E: info@pmactc.nl
I: www.pmactc.nl

Hou van jezelf, durf te leven!!

