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Wees blij en vrij! 
Blij vrij zijn, de naam van mijn nieuwsbrief. En jij leest nu 
het allereerste exemplaar. De naam dekt de lading met 
wat ik wil bereiken met mijn praktijk. Mijn wens is dat ie-
dereen blij vrij kan leven. Vrij van angsten, vrij van be-
lemmerende patronen en vrij van hardnekkige negatieve 
overtuigingen. Een leeg hoofd, niet meer moe en genie-
ten van elk moment van de dag. Leven zoals jij het wilt, 
zonder je druk te maken over wat een ander denkt. Dat 
gun ik iedereen! 

Natuurlijk kun je niet elk moment van de dag vrij blij zijn. 
Dat is ook niet erg. Het wordt pas echt vervelend als het 
je belemmert in je dagelijks leven. Gelukkig kun je er wat 
aan doen. Ik help je daar graag bij.   

= 

‘Wat jij denkt dat anderen van je denken, 
denk jij zelf ’
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Behandelingen 
Coaching, mind eye power, 
magnetiseren, regressie, rela-
tiekoorden en opstellingen.  

Ik organiseer ook trainingen. 

Trainingen 
In november start mijn nieuwe 
training. Een unieke training 
waarin jij in 100 dagen terug 
gaat naar jouw basis, zodat jij 
blij vrij kunt zijn. Met extra’s 
voor nog meer impact tijdens 
tijdens jouw transformatie. 

Room4Yoga 
Vrijdagmiddag ben ik in de 
ruimtes van ROOM4YOGA aan 
de Emmastraat in Velp.  Je kunt 
daar dan terecht voor diverse 
behandelingen zoals magneti-
seren. 
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BLIJ EN VRIJ… zonder de gedach-
te dat je niet goed genoeg bent. 

Ongeveer tien jaar geleden wilde ik iets nieuws. Ik gaf 
me op voor een tweejaarlijkse opleiding fotografie. Een 
leuke opleiding waar ik veel van heb geleerd. Ik maakte 
reportages, series en portretten en was trots op de resul-
taten. Toen ik mijn diploma had lag de weg open om er 
iets mee te doen. Maar ik dacht alleen maar: ‘er zijn al 
zoveel fotografen’ en ‘wie zit er nu op mij te wachten’. 

Herken je dat? Wees gerust, je bent de enige niet. Velen 
worstelen met negatieve overtuigingen die je belemme-
ren te doen wat jij wilt. Die negatieve overtuigingen en 
belemmerde patronen komen ergens vandaan. Maar be-
langrijker: je hoeft er NIET mee te leven. 

In oktober komen er GRATIS 3 filmpjes beschikbaar met 
heel veel waardevolle informatie over hoe het komt dat jij 
niet altijd blij vrij kunt zijn.  Wil je ze niet missen? Laat het 
me dan weten.. Dan zorg ik dat je ze per de mail krijgt. 

Je krijgt deze nieuwsbrief, omdat je ooit te maken hebt gehad 
met Nieuwetijdslab. Heb je geen interesse, laat het me dan we-
ten. Ik haal je z.s.m. uit de mailinglijst. 
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GRATIS VOOR JOU 

Heel veel waardevol-
le informatie! 

Wil jij weten hoe het komt dat 
jij niet Blij Vrij kunt Zijn? 

Schrijf je in voor de vlogs in  
oktober. Je krijgt 3 dagen lang 
waardevolle informatie die 
jouw ogen zal openen. 

Contactgegevens 

info@nieuwetijdslab.nl 

https://nieuwetijdslab.nl/con-
tact-informatie/ 

06-41118254 

Ken jij mensen die 
mijn nieuwsbrieven 
ook willen? 
Stuur het mailadres door en ik 
zorg dat het voor elkaar komt. 

mailto:info@nieuwetijdslab.nl
https://nieuwetijdslab.nl/contact-informatie/
mailto:info@nieuwetijdslab.nl
https://nieuwetijdslab.nl/contact-informatie/

