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Gedoe in je relatie?
Leef je leven

Elly voorEnd En PiEt vAn HAAStEr - corAEl oPlEidingEn

zelf

De ander niet begrijpen of jezelf niet
begrepen voelen: je bent niet de eerste.
Uit angst voor ruzie vermijd je lastige
onderwerpen, lach je terwijl je eigenlijk van binnen huilt. Of je zoekt juist de
strijd op.
Bij een conflict heb je al gauw de
neiging om met de vinger naar de
ander te wijzen. Nieuwsgierig zijn naar
de beweegredenen van de ander doen
we van nature niet zo makkelijk.

‘Hij begrijpt me niet!’
‘Waarom reageert
ze nou steeds zo?’
‘Waarom krijgen we steeds
om dezelfde dingen ruzie?’

Bereik wat je verlangt

Life
Coach
is iemand
die mensen die meer
Wat Een
helpt nu
om weer
bij elkaar
te
komen?
Durven
toegeven
dat
je
fouten
levenskwaliteit willen ondersteunt en je begeleidt bij
maakt, dat je het misschien niet zo
het emotionele aspect van je persoonlijke ontwikkeling.
handig hebt aangepakt, vertellen wat
je voelt
én wat je behoefte
- in
Emoties
wordenis. Dát
gecreëerd
door je gedachten en
plaats van boos te blijven - helpt om
overtuigingen. Door het stellen van de juiste vragen word
weer tot elkaar te komen.

je gedachtegang doorbroken en word je focus verplaatst

Dat is
niet bijvoorbeeld
altijd eenvoudig. angst
Maar: jenaar kracht, van frustratie naar
van
kunt dit leren. (Relatie)coaching is een
vrede
en van
verdriet
naar
goede
investering
in je relatie
en kan
je liefde. Waar ligt jouw focus en
helpen
om geloof
weer tot elkaar
wat
jij? te komen.

Achter de feiten aan

Life coaching is een breed begrip. Bij Elan Vitaal staat het voor:

• “Life” is het leven en het leven ben jij. Want als jij er niet bent, dan is
leven zo belangrijk en waardevol. In
jouw leven is er misschien iets wat niet helemaal lekker loopt. Dat kan
Vraag je je wel eens af waarom je in verschillende projecten tegen dezelfde problemen
van alles zijn: je gezondheid, je gewicht, je werk, je relatie met je partner,
aanloopt. Weer ben je te laat met de planning maken, waardoor je achter de feiten aanholt?
kinderen, familie of vrienden. Dus eigenlijk iets wat jouw “life” betreft. En
Je weet wel dat je de ruimte moet nemen om aan het begin van het project goed te strucdatmaar
maakt
dedoe
kwaliteit
tureren,
toch
je het van
niet. jouw leven een stuk minder. Hoe jammer is
dat?
AriAAn
vAn
SAndick
jouw
leven
er niet.- AriAAn.nu
Dat maakt jouw

In je hoofd hoor je een soort stemmetje die zegt: ben jij het wel waard om projectleider te
• “Vitaliteit”
positieve
geluk, plezier
goed
Zowelopzij
in en gaat
zijn?
Mag jij wel is
bepalen
watenergie,
anderen moeten
doen? en
En je
dan
leg jevoelen.
de planning
mailtjes
beantwoorden
en en
omzeilt
je body,
mind, spirit
soul.het om goed voorbereid in de volgende projectvergade-
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