
TRAJECTEN
                      Meiden van 7-18 jaar

 
OP WEG NAAR MEZELF

 

IK BEN MEZELF

Startgesprek ouders
2 coach sessies kind

1 sessie ouders (kan ook via telefoon of 
videocall)        
Inclusief bijpassende olie en kristal    
Inclusief holistische massage  
Evaluatie (kan ook via telefoon of videocall)   
Inclusief voorbereiding en benodigdheden

 De coach sessies zullen gemiddeld 1 a 1,5 uur duren 
en worden in overleg ingepland.

Kosten: 305 euro

Startgesprek ouders
4 coach sessies kind    

1 sessie met ouders (kan ook via telefoon of 
videocall)     
Inclusief bijpassende olie en kristal   
Inclusief holistische massage    
Evaluatie (kan ook via telefoon of videocall) 
Karaktertest (265,-)

Inclusief voorbereiding en benodigdheden
Tijdens dit traject ben ik ook tussen de 
afspraken door waar nodig beschikbaar. Dit 
kan per mail, sms of what’s app, skype of 
telefonisch.

 De coach sessies zullen gemiddeld 1 a 1,5 uur 
duren en worden in overleg ingepland.

 Uitleg van de uitslag van deze test en hoe dit toe 
te passen als gebruiksaanwijzing om vooral de 
positieve kanten van het karakter te benutten.      

Kosten:  759 euro 

DICHTER BIJ MEZELF
 

Startgesprek ouders
Karaktertest (265,-) + 2 sessies toegespits op de 
karaktertest.

2 coach sessies kind    

Inclusief bijpassende olie en kristal     
Evaluatie (kan ook via telefoon of videocall) 
Inclusief voorbereiding en benodigdheden
Tijdens dit traject ben ik ook tussen de afspraken 
door waar nodig beschikbaar. Dit kan per mail, 
sms of what’s app, skype of telefonisch.

Uitleg van de uitslag van deze test en hoe dit toe te 
passen als gebruiksaanwijzing om vooral de positieve
kanten van het karakter te benutten.

De coach sessies zullen gemiddeld 1 a 1,5 uur duren 
en worden in overleg ingepland.

Kosten: 570 euro 

Startgesprek ouders
4 coach sessies kind    

1 sessie met ouders (kan ook via telefoon of 
videocall)    
Inclusief bijpassende olie en kristal   
Inclusief holistische massage    
Evaluatie (kan ook via telefoon of videocall) 
Inclusief voorbereiding en benodigdheden
Tijdens dit traject ben ik ook tussen de afspraken 
door waar nodig beschikbaar. Dit kan per mail, 
sms of what’s app, skype of telefonisch.

 De coach sessies zullen gemiddeld 1 a 1,5 uur duren 
en worden in overleg ingepland.

Kosten: 495 euro 

IK KEN MEZELF



EEN MOOI BEGIN

WEL OF NIET? >

WAT EEN FRO

4 coach sessies     

Inclusief bijpassende olie en kristal   
Inclusief holistische massage    
Karaktertest      ( 265,-)

Inclusief voorbereiding en benodigdheden
Tijdens dit traject ben ik ook tussen de afspraken 
door waar nodig beschikbaar. Dit kan per mail, 
sms of what’s app, skype of telefonisch.

 De coach sessies zullen gemiddeld 1 a 1,5 uur duren 
en worden in overleg ingepland.

 Uitleg van de uitslag van deze test en hoe dit toe 
te passen als gebruiksaanwijzing om vooral  de 
positieve kanten van het karakter te benutten.

Kosten: 655 euro 

OP WEG NAAR JEZELF
6 coach sessies     

Inclusief bijpassende olie en kristal   
Inclusief holistische massage    
Karaktertest      ( 265,-)

Inclusief voorbereiding en benodigdheden
Een uitstapje op locatie. Wat we precies gaan 
doen, blijft nog even een verassing en hoor je 
op de dag zelf. Je zult ongeveer 3 uur van huis 
zijn, op de nader te bepalen datum
Tijdens dit traject ben ik ook tussen de afspraken 
door waar nodig beschikbaar. Dit kan per mail, sms 
of what’s app, skype of telefonisch. 
Kosten: 935 euro 

De coach sessies zullen gemiddeld 1 a 1,5 uur duren en 
worden in overleg ingepland.

 Uitleg van de uitslag van deze test en hoe dit toe te 
passen als gebruiksaanwijzing om vooral de positieve 
kanten van het karakter te benutten.

2 coach sessies     

Inclusief bijpassende olie en kristal   
Inclusief holistische massage    
Karaktertest      ( 265,-)

Inclusief voorbereiding en benodigdheden

 De coach sessies zullen gemiddeld 1 a 1,5 uur duren 
en worden in overleg ingepland.

 Uitleg van de uitslag van deze test en hoe dit toe 
te passen als gebruiksaanwijzing om vooral  de 
positieve kanten van het karakter te benutten.

Kosten: 465 euro

6 coach sessies     

Inclusief bijpassende olie en kristal   
Inclusief holistische massage    
Karaktertest      ( 265,-)

Inclusief voorbereiding en benodigdheden
Tijdens dit traject ben ik ook tussen de afspraken 
door waar nodig beschikbaar. Dit kan per mail, 
sms of what’s app, skype of telefonisch.

 De coach sessies zullen gemiddeld 1 a 1,5 uur duren 
en worden in overleg ingepland.

 Uitleg van de uitslag van deze test en hoe dit toe te 
passen als gebruiksaanwijzing om vooral  de positieve 
kanten van het karakter te benutten.

Kosten: 835 euro        

TRAJECTEN
                     voor moeders

OP ZOEK NAAR JEZELF

DE BESTE VERSIE VAN 
JEZELF



SAMEN IN BALANS
Karaktertest voor moeder en dochter (410,-)

1 moeder-dochter sessie van 1,5 uur 
1 moeder sessie van 1,5 uur 
1 dochter sessie van 1 uur 
1 moeder dochter evaluatiesessie van 1 uur
Inclusief bijpassende olie en kristal   
Inclusief voorbereiding en benodigdheden
Tijdens dit traject ben ik ook tussen de  
afspraken door waar nodig beschikbaar. Dit kan 
per mail, sms of what’s app, skype of telefonisch.

Uitleg van de uitslag van deze test en hoe dit toe te 
passen als gebruiksaanwijzing om vooral de 
positieve kanten van het karakter te benutten.

Kosten: 725 euro

TRAJECTEN
                    moeder&dochter traject




