
 

VOOR JOU
Een  middag

Een middag waarin jij centraal staat
30 sept 13.00 - 16.30 uur in Berlicum

Deze dag is voor jou wanneer je merkt dat je
niet helemaal weet waar je voor staat. Of dat
je soms keuzes maakt en je achteraf afvraagt
wat maakt dat ik daarvoor koos?
Deze middag is ook voor jou wanneer je open
staat voor wat er anders kan. Of als je
nieuwsgierig bent naar wat je wilt én wat je
daarvoor nodig hebt in je leven en/of werk. 

Heb je zin in een middag vol aandacht voor
jezelf, met een vleugje humor en een
persoonlijke aanpak? Dan is dit 'een middag
voor jou' en ik kijk er naar uit je te ontmoeten.

Even  een  pas
Even stil staan en kijken waar je staat, dat zijn we
niet gewend om te doen. Vaak gaan we gewoon
door, elke dag opnieuw.  

Wat vind ik nu écht belangrijk?

Een mooie, ingewikkelde vraag die we niet
dagelijks stellen. Toch? 

Wat zou er gebeuren wanneer we deze vraag wel
stellen? Dan kunnen we niet anders dan even een
moment van stilte en rust. In die stilte kan je
ontdekken wat je drijft, vanuit waar je nu je
keuzes maakt én kan je checken of dat nog klopt
bij wat jij in je leven wilt.

Voor  w ie?

OP DE PLAATS

https://wat-nu.com/wp-content/uploads/2022/02/Flyer-Wat-Nu-2.pdf


VOOR JOU
Aandacht

 

Aanmelden

zelf zorg
wat vind ík belangrijk

Een paar thema's die deze middag aan bod
komen zijn:

Deze middag mag je onderzoeken welke waardes,
patronen en gedrag wél passen bij wat jij wilt. Je
wordt je bewust van wat je hierin belemmert. En je
krijgt de keus om daarvan afscheid te nemen. 

Want wanneer je waardes kloppen bij dat wat jij
wilt, krijg je de mogelijkheid om bewust keuzes te
maken. Keuzes die aansluiten bij dat wat jij écht
belangrijk vindt.

Wie ben  ik?
JOANNE MULLER

Ik weet hoe het is om 'het even niet te weten'
en mijn focus te verliezen in de dagelijksheid
van het leven. 
Ook weet ik hoe het voelt om wel te weten
wat ik belangrijk vind in mijn leven én
daarvoor te gaan. En ja dat vind ik soms
heel spannend.

Ik geniet van het spelen met woorden en de
betekenis die we er zelf aan geven. Dat is
iets wat je vanzelf merkt wanneer je met mij
kletst. 

Mijn missie is om zaadjes van mogelijkheden
te planten, ik geef ze wat licht en jij kiest
hoe je ze water, liefde en voeding wil geven.

schrijfblok en pen

Inloop: 12.30 uur. We starten om 13.00 uur.
Prijs: € 68,50 (betaal je zakelijk is het excl.
BTW)
Locatie: Coach-Atelier in Berlicum

Wat neem je mee: 

Ik zorg voor koffie, thee, water en gezonde
snacks.

Na aanmelding ontvang je een factuur en
aanvullende informatie over deze middag.

Heb je vragen, neem dan contact met mij op
via joanne@wat-nu.com of 06-13535951

Prakt i sch

Wat vind ik belangrijk?
30 sept 13.00 - 16.30 uur in Berlicum

https://wat-nu.com/wp-content/uploads/2022/02/Flyer-Wat-Nu-2.pdf
https://forms.gle/qxLuS9VCnVr3EGtZ9

