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Samenwerking tussen:
Nicole Everts & Ron Ten Voorde

nicole@clearspirit.nl & ron@yogateaching.nl  

Het eerste pakket is voor mensen die aan het begin staan van
bewustzijnsontwikkeling of voor mensen die een kortstondig duwtje in de rug
kunnen gebruiken of tegen een burnout aan lopen. 
Het tweede pakket is wanneer je een specifiek en persoonlijk thema wilt
doorzien en veranderen. Voorbeelden kunnen zijn: problemen met fysieke
blokkades in je bekkengebied, emotionele patronen en blinde vlekken
ervaren, relatieproblemen of een andere belemmering ervaren. 
Het derde pakket van een half jaar, is voor zelfbewuste mensen die naar
een diepgaande transformatie verlangen. Voor diegene die weet dat er veel
meer uit het leven te halen valt en wil gaan voor de moeiteloze vrijheid. 

Wat leuk dat je dit leest!

Op de volgende pagina kun je onze drie pakketten vinden. 

Voordat je ze gaat doornemen willen we je graag wat belangrijke informatie
geven. 
Zo kun jij het beste voelen wat bij jou past. Ga daarom lekker zitten en neem
alles goed in je op. 

We hebben ervoor gekozen om onze gezamenlijke coaching in verschillende
trajecten vorm te geven zodat wij gerichter met jou én elkaar kunnen
samenwerken. 

Ook zit er een bepaalde opbouw in: 

Al onze trajecten zijn geschikt voor zowel mannen en vrouwen. Ook voor stellen
kunnen wij pakketten 1 en 2 op maat maken. 

Heb je na het lezen een keuze kunnen maken of wil je eerst contact met ons?
Neem dan vrijblijvend via de mail contact op voor een eerste (online)
kennismakingsgesprek. 



Pakket 3 “De Integratie”
Ons meest complete traject van een half jaar is er één voor vrouwen en
mannen die de touwtjes in handen willen nemen. 
Wij stellen onze expertise beschikbaar aan mensen die klaar zijn om
hun potentie volledig te benutten en hierin leiderschap willen nemen.
Wil jij eindelijk het leven creëren waar je altijd naar zocht en verlangde?  

Je ervaart tijdens onze sessies hoe het is om space-holder te zijn voor
jouw energie en hoe hiermee te werken. Hierdoor wordt je
veerkrachtiger en ga je makkelijker om met de uitdagingen in het leven. 
In dit traject neemt Nicole je mee in diepgaande ervaringen die jou
helpen bij genieten in het moment en bouwen aan een leven vol liefde.
En Ron begeleid jou op een compassievolle wijze in het proces van
loslaten en ruimte maken voor vrijheid op alle vier niveaus van jou als
mens: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Duur is vastgesteld op 26 weken. 

Pakket 1 “De Introductie”

Werp licht op jouw knoop. Dit is een bijzonder traject voor vrouwen en
mannen die klaar zijn met het oneindige zoeken naar geluk en het pad
van Moeiteloze Vrijheid in willen slaan. Deze zes coaching sessies staan
in het teken van ontrafelen en zelfonderzoek. 

Soms gaan er dingen in je leven (even) wat moeizamer en is het prettig
om betrokken mensen om je heen te hebben die je helpen reflecteren
op de belemmering. Hoe zou het voor je zijn om zowel met een man
als met een vrouw te werken aan jouw thema’s?

Duur is variërend van minimaal 6 tot maximaal 12 weken

€1200,- Incl. BTW

Gratis intake

3 sessies met Ron

3 sessies met Nicole 

Pakket 2 “De Initiatie”

Een knoop ontwarren vraagt overgave vanuit een doorgrond inzicht,
daarom werken we altijd met een vooraf bepaalde intentie. Deze
ondersteunt jou bij het doorbreken van schaduwstukken en laat je
opnieuw de vrijheid ervaren. 

n dit traject wordt het mannelijke en het vrouwelijke samengebracht
om ruimte te scheppen voor levensenergie en passie. 
De sessies bieden jou de mogelijkheid om in een veilige bedding en in
onze onvoorwaardelijke aanwezigheid, verandering te brengen in de
strijd met jouw onbewuste programmering en gehechtheid aan (oude)
pijn stukken. 

Duur is variërend van minimaal 10 tot maximaal 18 weken

€2000,- Incl. BTW

Gratis intake

5 sessies met Ron

5 sessies met Nicole 

€4400,- Incl. BTW

Gratis intake

12 sessies met Ron

8 sessies met Nicole

Online Begeleiding 


