korte trajecten

Coaching & akasha healing: 3 sessies

Tijdens deze sessies begeleid ik je naar je onderbewuste
overtuigingen via een clearing van je akasha kronieken. Zo
herprogrammeren we diepe onbewuste overtuigingen die nu
voorkomen dat je ontvangt of doet wat je verlangt en dat je je
verlangens waarmaakt.
Deze healing is perfect om je te verbinding met je divine
masculiene en feminiene energie, we halen aspecten terug van
je ziel die er niet mochten zijn of verloren gingen in andere
levens (niet alleen vorige levens).
Je leert hoe je je kracht en focus inzet voor jezelf. Je ruimte
innemen, je innerlijk kind en je inner Goddess...ze komen
allemaal voorbij.
De eerste sessie duurt 1,5 uur, de 2e & 3e 1 uur. Je kunt als je van
verder weg komt alle sessies combineren. Je investering per
sessie bedraagt 97 euro; totaal 291 euro incl BTW.
Wil je meer weten of heb je vragen? Mail me gerust op
info@maikemaessen,nl. Hieronder lees je meer over het 4
weken traject en ervaringen van vrouwen die eerder
deelnamen.

korte trajecten

Vier weken coaching: 4 sessies + voxer support

Voel je je niet zo krachtig als je je wil voelen of vind je het lastig
om te vertrouwen op wat je voelt?
Of die ene intense ervaring zich maar blijft afspelen in je hoofd
of als je dat oude patroon wil doorbreken van anderen
belangrijker maken dan jezelf.
Samen bewegen we van vertrouwen in je doen, naar
vertrouwen op je zijns-energie.
Deze energie brengen we naar je lichaam, je ratio, je hart en
gevoel voor meer in'her power.
Vier weken lang ben ik je coach, je cheerleader, je mentor en je
spaceholder. Elke week heb je een coaching sessie van 1 uur,
(achteraf ontvang je een opname) je krijgt toegang tot Voxer
voor al je vragen en ad hoc support. Ideaal om je door
momenten te begeleiden die wat meer van je vragen.
Je ontvangt custom made meditaties & visualisaties,.
Je investering voor deze vier weken is 588 euro incl.
Meer weten? Bel me op 0619426332 of mail via
info@maikemaessen.nl

www.maikemaessen.nl

Ervaringen:

Maike's zachte en tegelijkertijd krachtige intuïtieve begeleiding
gaf precies de juiste inzichten met haar rake vragen. Ze weet
goed af te stemmen op zichzelf en daardoor ook op mij. Het
waren voor mij heek waardevolle healing & coachingsessies
waar ik mooie doorbraken en inzichten heb mogen ontvangen
voor mezelf en mij praktijk op het gebied van zichtbaarheid en
focus. Karishma - Stralen van Licht.
Het in alle openheid kunnen delen met Maike - en zo vooral
veel schaamte en schuld stukken die ik nog meedroeg los te
laten - deed heel veel; zowel op persoonlijk als professioneel
vlak. Het voelt alsof ik zelf ben gaan opbloeien. Onze vier weken
samen krijgen zeker een vervolg; ik ben nu gestart met de yoniei cursus. Jolanda - Holistisch therapeut.
Het voelt zo fijn en kloppend; onze samenwerking. Vier weken
lang mocht ik groeien in de ruimte die je neerzette, in je warme
energie. Tijdens onze sessies kwam ik weer in contact met mijn
eigen energie waardoor het weer kon stromen. Zowel mijn
inspiratie als mijn eigen klantenstroom kregen een boost. Ik
durf nu zichtbaar te zijn met een open hart; we hebben zo veel
losgemaakt in deze relatief korte tijd waar ik enorm dankbaar
voor ben.
R.A. - Vrouwencoach.

