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Voorwaarden  

om als Mahatma Coach & Trainer erkend te worden door O.C.A. 
 

 De Mahatma Coach & Trainer heeft succesvol de Mahatma Avatar van Synthese 

Coach & Trainer training & de jaarlijkse bijscholing/examen afgerond. 

Na het afronden van de Mahatma Coach & Trainer training krijgt de cursist een 

oefencertificaat mee om de geleerde stof eigen te maken. Dit certificaat is een bewijs 

van deelname maar verleent geen permissie om de Mahatma Avatar van Synthese 

Practitioner, Angel Light Facilitator of terugkomdagen te organiseren en geven.  

Enkele maanden na de Mahatma Coach & Trainer training volgt de jaarlijkse 

bijscholing wat gepaard gaat met een examen. Deze wordt standaard 1x per jaar 

gegeven om de kennis actueel te houden en kwaliteit van de Mahatma Coach & 

Trainers te waarborgen. Na het volgen van deze bijscholing en behalen van het 

examen ontvangt men het officiële Mahatma Coach & Trainer certificaat waarmee 

het komende jaar les geven kan worden.  

Zonder geldig certificaat mogen deze trainingen niet gegeven worden. De Mahatma 

Avatar van Synthese Practitioner & de Angel Light Facilitator zijn geregistreerde 

trainingen waarvan de inhoud, merknaam en afbeelding (logo) zijn vastgelegd in 

eigendom van One Consciousness Academy. Bij misbruik staan wij in ons recht 

juridische maatregelen te treffen. 

 

 Er wordt een streng geen-concurrentie-beleid nageleefd. Dat houdt in dat alle 

Mahatma Coach & Trainers dezelfde vastgelegde prijzen hanteren en dezelfde 

omschrijvingsteksten & afbeeldingen (logo’s) van de trainingen gebruiken. Geldig op 

de in eigendom zijnde trainingen van One Consciousness Academy & de 

terugkomdagen. 

 

 De inhoud van de trainingen staan vast en alle onderdelen moeten behandeld 

worden. De Mahatma Avatar van Synthese Practitioner & de Angel Light Facilitator 

zijn geregistreerde trainingen die in hun geheel gegeven dienen te worden. Het is 

niet toegestaan onderdelen achterwege te laten of eigenhandig toe te voegen. Alleen 

op die manier kunnen we kwaliteit blijven waarborgen en creëren we een sterk 

collectief. 

 

 De Mahatma Coach & Trainer heeft een eigen onderneming en is als zelfstandige 

ondernemer ingeschreven bij de Kvk. In de meeste gevallen komt dit neer op een 

ZZP-er met een eigen praktijk of spiritueel centrum. 

 

 Er is een eigen, goed functionerende en overzichtelijke website online van deze 

onderneming waaraan de Mahatma Coach & Trainer gekoppeld kan worden op de 
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O.C.A. website. De geïnteresseerden moeten namelijk wel doorgestuurd kunnen 

worden voor meer informatie en om zich in te schrijven of contact op te nemen. 

 

 Er wordt door de Mahatma Coach & Trainer minimaal 4x per jaar de Mahatma Avatar 

van Synthese Practitioner gegeven (1x per 3 maanden). 

 

 De Mahatma Coach & Trainer organiseert minimaal 4x per jaar een terugkomdag (1x 

per 3 maanden). Deze terugkomdagen kunnen pas gegeven worden wanneer de 

Mahatma Coach & Trainer minimaal 1 jaar ervaring heeft met het geven van de 

Mahatma Avatar van Synthese Practitioner. Er moet dus minimaal 4 keer een 

Practitioner training gegeven zijn zodat er voldoende ervaring wordt opgebouwd in 

het begeleiden van groepen. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt en deze 

voorwaarde is dan ook pas na het eerste jaar van erkenning van kracht. 

 

 Het eerste jaar is de feature op de Mahatma Coach & Trainer pagina gratis. Daarna 

geldt er een jaarlijkse contributie van 150 euro om op de website van One 

Consciousness Academy erkend te worden. Voor deze contributie zorgen wij dat de 

Mahatma Coach & Trainer pagina goed onderhouden wordt, ontvang je de nodige 

certificaten voor jouw cursisten & word je meegenomen in verschillende promoties 

(5 á 6 x per jaar) waarin de Mahatma Coach & Trainers onder de aandacht gebracht 

worden.  

 

De Mahatma Coach & Trainer wordt geacht actief te zijn in het organiseren en te voldoen 

aan bovenstaande voorwaarden. Wanneer blijkt dat deze voorwaarden niet nageleefd 

worden kan O.C.A. de Mahatma Coach & Trainer niet langer promoten en zal men, ongeacht 

of er sprake is van een betaling, verwijderd worden van de O.C.A. website. Wij als Academy 

gaan voor kwaliteit en vinden het daarom ook belangrijk een actueel overzicht aan te kunnen 

bieden. 


