
  

Opleidingen, cursussen en trainingen 

Deze opleidingen/cursussen volg ik in 2023:  
• Verdiepingsjaar opleiding Professioneel Aurareader & Intuïtie practitioner  
• Gesprekspartner zijn (Method of levels)  
De Method of Levels (MOL) is momenteel de beste gespreksmethode die mensen helpt om vrijuit 
te praten over hun innerlijke conflict. Het toelaten en stilstaan bij pijnlijke gevoelens die er op dat 
moment zijn, daar draait het werkelijk allemaal om. Je knapt op als alles wat je denkt en voelt 
aandacht en erkenning krijgt. Dan ontstaat er duidelijkheid en komen er inzichten, lost de strijd op 
en is er rust en opluchting. 
• Reiki  
• Intuïtie & Mediumschap voor gevorderden 

Afgeronde opleidingen, cursussen en trainingen  
• Ontsluit je Vrouwelijk potentieel  
• Systemisch werken 
• Getting thing’s done  
• Intuïtie Practitioner & professioneel Aurareader  
Een vierjarige opleiding waarbij je leert in je persoonlijke en professionele leven intuïtie als 
praktisch toepasbaar instrument doelgericht in te zetten. Intuitie wordt dan zoal toegepast bij 
interactie, communicatie, bij het doorgronden en oplossen van problemen, bij innovatie, in het 
leiden en begeleiden van jezelf en anderen, in het vergroten van geluksbeleving voor jezelf en 
anderen. Hoogsensitiveit als kracht gaan ervaren.  
• Talent Mastertraject 
Een traject waarbij je inzicht krijgt in je toptalenten d.m.v. coaching en trainingen en hoe je deze 
kan inzetten. Tevens krijg je meer inzicht in je relaties en leer je talenten van anderen sneller 
herkennen waardoor je beter kan coachen op talenten. 
• Training Zachter Werken 
Training Zachter werken ontwikkeld door Dr. Ir Ellen de Lange-Ros. Je leert hoe je je talenten op 
een ontspannen manier inzet voor meer succes. 
• NLP Practitioner  
Deze NLP Practitioner opleiding is een intensieve en ultiem programma gericht op het bewust 
worden van onbewuste processen en leer je effectieve NLP technieken en moderne 
communicatievaardigheden. Getraind worden door ervaren NLP trainers en direct zelf de effecten 
ervaren, vormt de basis voor de vertaling naar je privé en/of zakelijke leven. Door de vele 
bijzondere technieken krijg je verhelderende inzichten en mogelijkheden om de geleerde NLP 
vaardigheden overal te kunnen toepassen. 
• HBO Coaching opleiding  
• Basistraining Coachend Vrijwilligerswerk  
• Intuïtieactivering & Hooggevoeligheid als kracht  
• Grooming (digitaal kinderlokken)  
• Rouw & Verlies 
• Juridische dienstverlening & Klantgerichtheid 
• Gespreksvaardigheden  
• Begeleiding Kinderen & Jongeren  
• Vermissing  
• Mindfulness cursus (3 maanden)  
• Luisteren op 5 niveau’s 
• Basisopleiding Slachtofferhulp  
• HBO Human Recource Management


