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Opmerkingen:

Coaching en begeleiding voor mensen die toe zijn
aan ontdekken, ontwikkelen en leven.
Gericht op bewustwordingsprocessen, het helder
maken en oplossen van belemmeringen, versterken
van de eigen kwaliteiten en versterken
persoonlijkheid.

Werkwijze met symbolen in mijn praktijk
In mijn praktijk werk ik veel met cliënten die vanuit een burn-out het leven weer willen oppakken of op
andere wijze weer zingeving aan hun leven willen geven.
Toen ik in aanraking kwam met de Kosmische Symbolen van Joke, ben ik deze direct gaan
toepassen. Het bijzondere van het werk van Joke is dat zij als kunstenares iets bijzonders creëert wat
tegelijkertijd bij de toepassing als geometrische code diepe reacties bij mensen teweeg brengt.
Mijn ervaring is dat ik bij gerichte toepassing bij cliënten die diep geblokkeerd zijn, hun proces weer in
gang kan zetten waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen.
Door psychologen worden de codes steeds meer onder de aandacht gebracht om deze bij kinderen in
te zetten om in een vroeg stadium vormen van het autistische spectrum te kunnen diagnosticeren.
Mijn ervaring, welke ik nog verder aan het ontdekken ben, is dat de inzet van deze codes veel verder
kan gaan. Een belangrijker aspect is namelijk dat door een gerichte toepassing ervan het spectrum
zich zeer positief wijzigt waardoor kinderen werkelijk spectaculair veranderen. Ik ben op dit moment
bezig om mijn ervaringsterrein hierin te verbreden.
Natuurlijk zijn deze effecten niet allemaal in woorden te vatten, maar dat toepassing van deze codes
diep kunnen ingrijpen om verbeter- en veranderprocessen van kinderen en volwassenen verder in
gang te zetten staat voor mij vast.
Daarnaast blijf ik mij richten op de basis van mijn begeleiding, dat is bewust-worden van datgene wat
er werkelijk speelt en daarin samen een weg vinden om jezelf verder te kunnen ontwikkelen.
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