EmotieCoaching is een snelle coachvorm

De 8 emotiegroepen

waarbij je emotionele navigatiesysteem
De visie van waaruit de EmotieCoach werkt

sturing geeft aan het gesprek.
De EmotieCoach treedt hierbij op als
vertaler van wat je binnenwereld middels

is gebaseerd op het werk van Vera Helleman,
schrijfster van ‘De Emotie Encyclopedie’ en
bedenker van de acht emotiegroepen. Deze

meest aan de oppervlakte liggen, geven aan

acht emotiegroepen representeren verschillende

welke stappen er op dit moment in je leven

facetten van het leven.

nodig zijn waardoor de lagen daaronder ook

je emoties aangeeft nodig te hebben.

Hiermee geeft een EmotieCoach je een
duwtje in de richting die jouw natuurlijke
ontwikkeling ingezet heeft. Jij bepaalt
dus wanneer je een duwtje nodig hebt,
je emoties bepalen wat je nodig hebt
en de EmotieCoach brengt het naar je
bewustzijn zodat er een constructief
proces kan plaatsvinden.
Hierbij gaan we er altijd vanuit dat het
leven van vandaag je spiegelt wat er op
procesniveau actueel is en waar op dit

zichtbaar kunnen worden. De EmotieCoach
Ze zijn gebaseerd op natuurwetten die allemaal

geeft niet alleen inzicht, maar weet ook welke

een stukje van creatie vertegenwoordigen en der-

interventies in te zetten passend bij die

halve een bepaald thema. Deze acht levensthema’s

specifieke emotiegroep. Een gesprek is daarom

tezamen vormen het geheel van schepping.

altijd op maat en niet op tijd.

Wanneer er emoties uit een bepaalde emotiegroep
wringen weet de EmotieCoach welk levensthema
er om aandacht vraagt en hoe te handelen,
om jou weer terug in je kracht te brengen.

Voor wie en wanneer?

Omdat deze methode vanuit diep inzicht over

Een consult bij een EmotieCoach is fijn op

de werking van de wereld van creatie is ontstaan,

het moment dat je in de knoop komt met je

en daarom de natuurlijke logica bevat, ervaren

emoties. Emoties tonen ons namelijk waar op

mensen deze als bevrijdend.

dit moment disbalans is en hoe deze opgelost
kan worden. De EmotieCoach vertaalt die

moment groei en ontwikkeling nodig is.

informatie en helpt je bepaalde stappen te

Jouw emotionele reactie daarop bepaalt
wát er nodig is.
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"Zoveel puzzelstukjes
zijn op z'n plek gevallen,
ik kan nu zelf weer verder"

Een persoonlijk consult

zetten zodat je weer in afstemming komt met

In een consult met een EmotieCoach bekijken

Het doel van EmotieCoaching is jou zo snel

we de emotionele knelpunten die op dit moment

mogelijk weer zelfredzaam te maken op je

om aandacht vragen. Je komt direct al tot

pad naar geluk. Je ervaart een hernieuwd

inzichten die een proces in gang zetten ofwel

contact met je gevoel, wat je nu kunt inzetten

je huidige proces versnellen. De emoties die het

als navigatiesysteem.

jezelf en het pad dat je te lopen hebt.
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"Ik ben onder de indruk
over de snelheid en accuratesse
van deze methode"

Verstrikt
in emoties?

De EmotieCoach begeleidt je daar niet alleen
in, maar geeft ook handvatten om je eigen
emoties te begrijpen en positief in te zetten.

Bezoek een
Jouw EmotieCoach:

Voor jezelf zorgen
betekent soms om
hulp vragen

Emoties zijn de vertalers
van ons hoger bewustzijn

... aan iemand die met je meekijkt en helderheid
schept, daar waar jij middenin een proces zit.

naar ons bewuste brein

Dat is geen schande, daar zijn snelle EmotieCoach-sessies heel geschikt voor. Als Emotie
Coach waken wij er echter wel voor dat het
geen langdurige trajecten worden. Onze focus
ligt er op jou zo snel mogelijk weer zelfstandig
en verantwoordelijk te maken, want de sleutel
naar geluk ligt in jouw handen. Als EmotieCoach
wijzen we je alleen de weg.
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www.EmotieCoach.nl

- www.EmotieCoach.be
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