
 

 

 

Voorbeeld Coaching traject op Maat  

 

 

• Uitgebreid Intakegesprek: hierin bespreken we uitgebreid jouw hulpvraag. Indien nodig test ik 
met de Biotensor uit wat als eerste aandacht nodig heeft. Je ontvangt vast een oefening/tip 
mee om thuis aan de slag te gaan. We doen de oefening eerst samen. (euro 45,00 -/- 10 
korting 1ste consult = euro 35,00) (+/- 45 minuten). 
 

• Therapeutische opstelling met Poppetjes of werken met vloerdelen: door middel van een 
opstelling met Poppetjes, of werken met vloerdelen, krijg je inzicht in de situatie zoals deze is, 
kom je in contact met wat je graag zou willen (jouw verlangen), ontdek je door middel van 
inzichten wat jou blokkeert en maak je kennis met hoe je  doorgang kunt geven aan jouw 
gewenste situatie. Opstelling met Poppetjes: door middel van het opstellen van poppetjes kijk 
je vanaf een afstand naar de situatie, zodat helder wordt hoe jij aan de slag kunt gaan en wat 
er nodig is. Jouw hulpvraag wordt herleid naar je gezin van herkomst, zodat herhalende 
patronen zichtbaar worden en jij input krijgt om verder aan de slag te gaan. Vloerdelen: bij 
het werken met vloerdelen, sta je op de specifieke vloerdelen “benaamde vloerstukken” en 
kom je in contact met je gevoel. Vanuit dit contact zul je voelen en ervaren wat er diep van 
binnen in je leeft. Ik begeleid jouw verder de diepte in om doorgang te geven aan innerlijke 
processen. (euro 55,00) (+/- een uur met korte uitloop).  
 

• Innerlijk Kindwerk: we volgen de taal van jouw lichaam en keren terug naar de kern van een 
bepaald probleem. Onder begeleiding maak jij contact met je onderbewustzijn. Je krijgt inzicht 
in wat speelt en wat er jouw onderbewuste ligt opgeslagen. Zo krijg je doorgang naar dat deel 
van jezelf wat is achter gebleven in de tijd, in een bepaalde situatie, of het deel van jezelf wat 
je miste, wat er niet mocht zijn, maar wel bij jou hoort. Je komt in contact met het specifieke 
deel van jezelf wat aandacht nodig heeft. Soms kijk je terug binnen de generatielijn, ontdek je 
de invloed van een vorig leven op dit leven. Met behulp van de Biotensor test ik uit of je op 



 

 

een diepere laag hinder hebt van bepaalde oer-angsten, emoties die verwerkt mogen worden, 
welke basisbehoeften aandacht vragen en of er beperkende overtuigingen aanwezig zijn die 
jouw hinderen voluit en vrij te leven. Wat we tegenkomen wordt teruggekoppeld naar het 
dagelijks leven. Innerlijk Kindwerk brengt je in contact met het kind in jezelf wat gehoord en 
gezien worden. Innerlijk Kindwerk zorgt voor persoonlijke, en spirituele groei. (euro 65,00)  
(1 ½ uur). Mogelijk meerdere consulten! 
 

• Healing: je ontvang een healing, op locatie of op afstand, welke aansluit bij jouw proces en 
wat er op dat moment speelt. Een healing zorgt ervoor dat jouw energie weer vrij gaat 
stromen, dat er helderheid ontstaat in het chakra of de chakra’s die aandacht vragen, en 
brengt je in contact met je de diepere lagen van jezelf. Een healing brengt ruimte en rust en 
brengt je opnieuw in contact met het hart van de aarde. Je gronding krijgt extra stevigheid en 
je energetisch lichaam en aura worden van nieuwe vitale energie voorzien. Een healing brengt 
tevens een stukje bewustwording in hoe het met je gaat en waar je staat. (euro 45,00)  
(20-45 min met aanvulling binnen de 45 minuten of gereduceerd tarief). 
 

• Reading: dit is een kadootje voor jezelf met antwoorden, inzichten, heldere boodschappen 
m.b.t jouw hulpvraag. De Reading kan een Reading van wezen tot wezen zijn, waarbij ik een 
groot hallo geef aan wie jij ten diepste bent. Ik lees jouw energie door middel van het lezen 
van de roos, eventueel aangevuld met het lezen van jouw chakra systeem. Bij het lezen van 
jouw roos in energievorm, lees ik: jouw Bloem: mogelijkheden tot ontplooiing, de Stengel van 
de bloem: jouw levenshouding en je dragend vermogen, de Wortels: je verankering in de 
realiteit en tevens jouw vitaliteit, de Zon: jouw wezenskern. Dit geheel heeft een essentie en 
de roos wordt verbonden met het hart van jezelf, het hart van de aarde en het hart van de 
kosmos. De tweede Readings vorm is een Reading in contact met de Engelen energie; heel 
mooi en bijzonder! (euro 52,50) (45-60 minuten). 
 

• Reiki: Reiki wordt omschreven als universele levensenergie. De energie die door alle levende 
wezens stroomt en in het hele universum in overvloed aanwezig is. Het doel van Reiki is: de 
gezonde stroom van levensenergie bevorderen en/of terugbrengen. Reiki zet ik in wanneer jij 
als geheel meer in balans mag komen, voor we met Coaching op de diepere lagen aan de slag 
kunnen gaan. Reiki spreekt jouw zelf-helend vermogen aan op alle vlakken. Door Reiki kom je 
weer in verbinding met jezelf en ervaar je de nodige rust en ruimte. (euro 52,50). 

 
• AromaTouch Massage: ben je hard aan het werk, dan is een AromaTouch massage een 

weldaad voor je lichaam geest en ziel. De massage zorgt ervoor dat je jezelf optimaal kunt 
ontspannen en je lichaam wordt in homeostase gebracht. De olien waar ik mee werk werken 
naast ontspannend en rustgevend (je cortisol niveau verlaagt), ook ontstekingsremmend, 
immuunsysteem versterkend, en hebben een positieve ondersteuning op spieren, botten en 
gewrichten. Als laatste mooie werking ontvangt je gelukshormoon een positieve boost.  
(euro 49,50 > euro 46,75). (+/- 45 minuten). 

 


