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Mijn aanbod van Coaching & Kunstzinnige begeleiding is

ontstaan vanuit persoonlijke ervaring en het vertrouwen dat na

een traumatische gebeurtenis weer rust, licht en plezier bestaat.

 

Bijna ieder mens heeft op een bepaald moment in zijn leven

ondersteuning nodig om dingen die we zelf niet zien te helpen

verhelderen, waardoor we weer in balans komen en meer

voldoening, plezier en geluk kunnen gaan ervaren.

 

Met coaching investeer je in zelfontplooiing, vergroot je je

zelfkennis en je zelfvertrouwen en leer je jezelf te zijn. 



5 inspirerende tips

1.Vervang je ineffectieve gedachten met effectieve gedachten

(een goede tip is: vervang het woordje “moeten” in “willen” en het

woordje "niet"in "nog niet").

2. Gebruik humor en keer bepaalde zaken om in gedachten.

Bijvoorbeeld; wat moet je doen om zeker te weten dat iedereen

een hekel aan je hebt en je nooit meer aardig vindt? Fantaseer er

lekker op los, zodat je de angel uit je ineffectieve gedachte haalt.



3. Word je bewust van je eigen behoeften. Deze geven namelijk

stuwkracht aan je keuzes en mogelijkheden. Willen veranderen en

doelen nastreven hebben namelijk altijd te maken met het vervullen

van behoeften.

4.Behoeften sturen je overtuigingen, je houding en je acties.

Daaronder ligt vaak je behoefte aan acceptatie, erkenning of

simpelweg gewaardeerd worden. 

5.Ga eens bij jezelf na wat jouw onderliggende behoefte is in je

relatie, je gezin, je werk, of andere situatie en kijk eens naar hoe dit

jouw gedrag, je houding beïnvloedt.



Leer vertrouwen op 
de kracht van

je eigen vleugels
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SLEUTELS NAAR INZICHT

Wist je dat de meeste mensen onbewust een ster zijn in het ontkennen

hun behoeften? 

Dit doen we omdat we denken dat dit minder eng is en minder pijn doet

dan onze behoeften open en eerlijk te benoemen en te riskeren dat

deze behoeften onvervuld blijven.

Er zijn vier elementaire manieren waarop we ontkennen dat onze

behoeften niet worden vervuld. Kijk eens of je jezelf hierin herkent.



1. Valse hoop

We denken dat als we nog meer ons best doen, onze behoeften aan

liefde, acceptatie en invloed vervuld zullen worden. 

Overtuigingen die daarbij horen:

- Ik moet helpen, anders redt de ander het niet

- Ik hoor klaar te staan voor mijn mensen

- Ik ben er verantwoordelijk voor dat alles goed loopt.



2. Valse ontkenning

We vertellen onszelf dat we het niet zo erg vinden als we iets niet

krijgen. Overtuigingen die daarbij horen zijn: 

- Ach, het is eigenlijk ook helemaal niet goed voor me. Ik word er alleen

maar lui van.

- Hij heeft gelijk om me die opdracht niet te geven, ik heb er eigenlijk

ook geen tijd voor.

-  Het is hier nu eenmaal een harde omgeving, daar moet ik maar

tegen kunnen.



3. Valse macht

We worden boos op de ander en geven die de schuld.

Overtuigingen die daarbij horen;

- Dit is een onmogelijk iemand om mee samen te werken, daar houdt

geen mens het mee uit.

- Als zij me beter hadden behandeld, was ik niet in een burn-out

geraakt.



4. Valse schuld

We geven onszelf de schuld.

Overtuigingen die daarbij horen;

- Nee, ik ben niet uitgenodigd, maar ik ben ook zo saai. Ik pas daar niet.

- Mijn moeder is depressief, dat komt door mij/ ik ben een slechte

zoon/dochter. 



Oefening 

Ik nodig je uit om je eigen top tien van je huidige behoeften op te

schrijven. Kies daar dan de drie belangrijkste behoeften uit en zet ze op

volgorde van belangrijkheid. 

Kun je situaties bedenken waar je in terecht kwam en je van het ene op

het andere moment van een rustig, zeker en competent iemand

veranderde in een boos, schuldig of bedreigd mens?

Welke behoeften had je eigenlijk in die situatie? Met deze kennis kom je

weer in je kracht. Hoe (anders) zou je een volgende keer de situatie

benaderen of verwoorden? 



Stappenplan

Er zijn een aantal stappen binnen mijn aanbod die jou stapsgewijs

verder kunnen helpen op jouw pad van zelfontplooiing, zowel met als

zonder kunstzinnige begeleiding. 

Ben jij klaar voor een ontdekkingsreis naar jouw plek in het geheel om

jouw potentieel te bereiken?

Je kunt kiezen uit Coaching, Kunstzinnige begeleiding, Meditatie cursus

Zie volgende pagina voor meer informatie!



bij traumaverwerking, bijvoorbeeld

na verlies van een dierbare (rouwverwerking) 

goede persoonlijke grenzen leren stellen

vergroten van zelfvertrouwen

inzicht krijgen in je levensthema en levensdoel  

je kwaliteiten en je valkuilen (beter) leren  kennen

verhelderen van je communicatie stijl

Life Coaching

 

     tijdens of na ernstige ziekte, burn-out, scheiding



Kunstzinnige begeleiding

Meditatief & intuïtief schilderen 

eenmalige workshops & meerdere sessies op maat 

 

online | in mijn atelier | op locatie 



Wil je je beter gaan voelen zodat je beter kunt
omgaan met alles wat er zich aandient?

Ben je bereid daar zelf 
actief aan mee te werken?

 



Aarzel niet  en vraag hier 
een GRATIS kennismakingsgesprek

 van 15 minuten aan
om te kijken of  

mijn coaching aanbod de juiste optie is voor jou!

Hartelijk groet en wie weet, tot ziens!
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HET MOOISTE
WAT JE KUNT

WORDEN
 BEN JEZELF 
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