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I n  s amenwerk i ng  me t

Bevrijd jezelf! 



Bevrijd Jezelf van:

 

Eeuwige worsteling
Onzekerheid
Schaamte
Schuldgevoel
Het verschuilen achter een Masker
Vallen & Opstaan
Verdwalen in dat Doolhof
Teleurstelling
Frustratie

Is dit mogelijk?
Ja! Het is best eenvoudig, maar daarmee nog niet
gemakkelijk. Als Mens maken we dingen hopeloos
complex, we krijgen een one-size-fits-all aanpak.

Maar jij bent niet zoals anderen.
Jij bent UNIEK.
Van buiten lijken wij op elkaar.
Echter, in de kern zijn wij wezenlijk anders.

Je bent geboren met die kern, alleen leren we ons
door het leven steeds meer aan en raken we verder
van ons zelf af. Net zo lang tot we het ons niet meer
herinneren.

En dit is jammer, want het is juist in deze Kern waar
jouw schat ligt begraven. Jouw eigen blauwdruk.
Jouw “operating system”.

Net zoals een Android niet werkt niet op het systeem
van Apple, geldt dit ook voor ons.
En dit is waar het mis gaat met ons als mens. 
Als ziel.

Dat is wat ik bij mijzelf ontdekte waarna ik een
Innerlijke Reis startte om mijn 'Zelf' te bevrijden. 

Dit wil ik graag met je delen en jou bij ondersteunen.
Zodat ook jij jezelf kunt bevrijden.



 

Weet jij wat jouw Passies, Krachten, Talenten,
Rollen, Regels en Waarden zijn
Heb jij jouw eigen unieke Blauwdruk gecreëerd
Weet jij hóe je dit kunt inzetten tegen je Klachten
Weet jij wie jij in de Kern echt bent
Heb jij een routekaart hoe je jezelf kunt bevrijden 

Inhoud:

Na deze Training: 

4 weken Online Training
3 lessen per week
Veel persoonlijke begeleiding
Live Q & A’s n.a.v. je vragen
Besloten FB groep (dit is geen múst, kan ook
zonder maar absoluut Advies)

Jouw Investering:
Goede en gezonde motivatie
Een positieve instelling & een Open Mind
De opdrachten maken
Eerlijk je vragen stellen
Feedback geven

*Extra Bonus! 
50% KORTING ÉÉN-OP-ÉÉN COACHING50% KORTING ÉÉN-OP-ÉÉN COACHING50% KORTING ÉÉN-OP-ÉÉN COACHING

Pilot prijs = 97 euro



 

Extra Info:
Jouw Feedback is essentieel en zeer
waardevol voor ons, vandaar dat de prijs nu
laag is en er zeer veel persoonlijke
aandacht zal zijn.

Dit is géén Trauma werk en
conflicteert niet met Therapie!

De opdrachten en begeleiding zijn zo
ingericht dat je bij je Kern komt zonder
hiervoor te graven in jouw verleden.

Mocht je twijfelen, neem dan contact met
ons op.

Deelname geschiedt op volgorde van
binnenkomst betaling.

Bevrijd jezelf.
Geniet van je Leven.
Jouw Ziel wacht op jou.
De wereld wacht op jou...

www.ptssdebaas.nl – www.ptssacademy.nl
contact@ptssdebaas.nl

Vol = Vol !


