
Welke onderwerpen 
staan centraal 
tijdens het 
coachen?

Eigenaarschap 
 
Geen slachtoffer, niet 
meer vingerwijzen, maar 
verantwoordelijkheid 
dragen voor je eigen 
gevoelens en keuzes.

Dankbaarheid 
 
Je neemt het leven niet 
voor lief en richt je 
aandacht en 
waardering op wat je 
hebt, niet wat je mist. 

Ruimdenkendheid 
 
Beperkende gedachtes 
en kortzichtigheid gaan 
ruimte maken voor een 
open en ontvankelijke 
instelling.

Authenticiteit 
 
Je bent jezelf en staat 
sterk in je eigen kracht. 
Je beseft je uniekheid en 
haalt vreugde en plezier 
uit het zijn wie je bent.

Naar binnen gaan 
 
Tijd met jezelf is heilig. Door meditatieve 
oefeningen bevorder je je gezondheid, ben je meer 
energiek en ben je verbonden met lichaam, geest 
en Ziel. 

Overgave 
 
Je hebt hoop en vertrouwen op het goede. Je vaart 
mee op de natuurlijke stroming van het leven en je 
bent alert op de signalen die het Universum je 
geeft. Je accepteert jezelf en de situatie waarin je 
zit en hebt geen (zelf)kritiek. 

Non-dualiteit 
 
Vanuit een neutrale en positieve mind-set in het 
leven staan, met het besef dat alles wat je 
meemaakt nodig is voor de groei van je Ziel.

Genieten 
 
Dagelijks investeer je in dingen die je graag doet. 
Ontspanning en plezier hebben zijn de dagelijkse 
vitamines die je nodig hebt.



L I F E   C O A C H I N G 

We bewandelen allemaal een eigen 
uniek pad. Op dit pad worden we 

voortdurend getest, met als doel het 
verhogen van ons bewustzijn. Deze 

testen (uitdagingen) zien we veel terug 
op gebieden zoals relatie, gezondheid, 

ons zelfbeeld en wereldbeeld. 

P E R C E P T I E  I S  A L L E S

Bekijk het leven eens vanuit een breder 
perspectief. Onze ervaringen zijn niet 

gebaseerd op ’’toeval’’ -  er zit een reden 
achter elke ervaring en dat is groei.  

Ben jij klaar voor coaching op spiritueel 
niveau en bereid om het leven vanuit een 

hoger perspectief te benaderen? 

KIES VOOR 
BEWUSTWORDING

’’Je uiterlijke wereld is een perfecte 
reflectie van je innerlijke wereld’’ 

Voel jij je slachtoffer van het leven? Geef jij 
anderen de schuld voor jouw gevoelens? 

Geloof jij dat de wereld een onveilige en nare 
plek is? Of dat je bijvoorbeeld niet goed 

genoeg bent en geen Liefde waard bent? 

Hoe neem jij het leven waar? Wat zijn 
jouw overtuigingen over jezelf, anderen 

en de wereld?  

Dat kan. Daar is niks mis mee. Echter, als 
je daar een verandering in wil brengen - 
een positieve omslag - dan zal je toch 

anders in het leven moeten staan.  
 

Essentieel hierin is je instelling!   

Kies voor jezelf! We ervaren angsten zodat 
we kunnen groeien naar Liefde.  Elke angst 
is een schatkist gevuld met een rijkdom aan 

inzichten, genezing en groei.  

’’Bewustwording is de sleutel 
tot groei en genezing’’

’’Angst is de 
afwezigheid 
van Liefde’’

Deze zogenaamde testen kunnen erg 
confronterend en complex zijn. Dit  

vergt tijd, energie en kan uitlopen tot 
fysieke, emotionele en mentale klachten.  

Goed nieuws!  
Het leven geeft je nooit ervaringen die je 

niet aankan. Soms heb je gewoon wat  
hulp nodig. 

Met alle Liefde begeleid ik je in je 
uitdagingen - we zijn hier namelijk op 

Aarde om elkaar te helpen.  

En denk eraan:  

Hulp vragen is sterk zijn! 


