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'The pain pushes till the vision pulls' 
Hoe verder op je pad van karmische 
transformatie, hoe meer je loskomt 
van karmische programma's die 
voorheen jouw leven bestuurden. Er 
komt dan ruimte om je te verbinden 
met je levensdoel, je dharma of je 
missie. Er ontstaat hierdoor een totaal 
nieuwe dynamiek: je missie zal je 
aantrekken. Er is een kracht die je in 
een bepaalde richting "aantrekt". 
Daarvoor was het vooral overlevings-
drang die je vooruit duwde. Er was 
geen optie om niets te doen, want dat 
was te pijnlijk. Door bijvoorbeeld een 
burnout, ziekte of mislukking wordt 
iemand verplicht om actie te onder-
nemen en te focussen op persoonlijke 
ontwikkeling. Het oude werkt niet 
meer en duwt ons letterlijk in een 
andere richting. 

Missie 
De dynamiek achter een missie is 
anders. Er is de uitnodigende hand die 
ons aangereikt wordt door het leven. 
We worden er door aangetrokken. Het 
leeft in ons, we zijn er voortdurend 
mee bezig, los van het feit of we er 
geld mee verdienen of niet. We doen 
het gewoon omdat we het graag doen, 
zonder na te denken. 

Ondernemen vanuit het hart 
Tijdens dit programma leg je de 
fundering voor je professionele 
activiteiten die ontstaan vanuit het 
hart. Je bouwt aan een duurzame basis 
die kan meegroeien en evolueren in de 
toekomst. Dynamisch en flexibel, 
maar steeds geworteld in een diepere 
bezieling.



Doelstellingen 
✿ 

• Je maakt contact met wat jouw ziel in de wereld wil manifesteren. 
• Je formuleert van daaruit je missie en visie. 
• Je gaat onderzoeken of er nog belemmeringen zijn of interne sabotteurs die je 

creatie blokkeren. 
• Je vertaalt je missie en visie in structuren en werkvormen. 
• Je bouwt een professioneel model uit dat in de toekomst mee zal groeien, een basis 

van waaruit je aanpassingen kan doorvoeren of bijsturen waar nodig. 
• Je stelt een concreet werkplan op met haalbare en realistische tussendoelen. 
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Voor wie? 

• Je wil je missie en visie professioneel uitbouwen. 
• Je hebt al een traject afgelegd van karmische transformatie en voelt 

nu de drive om jouw missie in de wereld neer te zetten. 
• Je wil zielsvreugde en vervulling halen uit je professionele 

activiteiten. 
• Je wil je eigen professionele omgeving creëren vanuit bezieling. 
• Je wil een nieuwe professionele activiteit opstarten of jouw 

huidige activiteit transformeren tot een project dat nauwer aansluit 
bij je missie. 

• Je bent bereid om tijdens het programma dagelijks aan de slag te 
gaan en de opgedane inzichten ook in de materie te zetten in een 
concreet businessplan. Hoe groter jouw eigen input, hoe groter je 
return zal zijn.

"Met dit programma voel ik de mogelijkheid om 
mijn ideale job uit te bouwen. Het geeft me 

energie om er zo intensief mee bezig te zijn." 
M.B.- Gent



Inhoud 
✿ 

Deze training bestaat uit 3 blokken van 2 weken met telkens een begeleidende 
videocoaching.  

Prijs 
✿ 

De prijs voor dit programma bedraagt 800 € excl. BTW.
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Videocoaching 1 Start programma: verduidelijken van intenties en doelen.

Week 1 Loslaten en ruimte scheppen 
Wil je iets nieuw ontwikkelen in je leven, dan moet daarvoor 
de nodige ruimte zijn. Je gaat onderzoeken in hoeverre je vrij 
bent en wat je eventueel nog moet aanpakken om te kunnen 
creëren. 

Week 2 Bezieling 
In contact komen met wat je bezielt, letterlijk. 
Je missie ontspruit uit de stilte van je hart. Dit is een week 
gevuld met stilte, meditaties en oefeningen. Luisteren wat 
zichzelf aandient. 

Videocoaching 2

Week 3 - 4 Tree of creation  
Via een creatiemodel bouw je stap voor stap jouw persoonlijke 
plan uit. Je formuleert je missie en visie die je vervolgens in 
een professionele structuur vertaalt. 

Videocoaching 3

Week 5 - 6 Businessplan 
Afdalen tot het praktische niveau met de uitwerking van een 
concreet werkplan. 

Videocoaching 4 Afsluitende coaching: presentatie van jouw businessplan met 
concrete doelen en acties.

"Ik was al zelfstandig maar met de tijd heb ik mijn enthousiasme verloren.  
Dit creatiemodel heeft me opnieuw verbonden met waarmee ik echt wil bezig zijn als ondernemer."


