De DiepZieSessie

door de reisgeleider

Staat u op een kruispunt in uw leven, maar weet u niet
of u links- of rechtsaf moet slaan?
Wilt u een keuze maken met hoofd, hart én ziel,
maar krijgt u die keuze niet helder?
Wilt u niet alleen de juiste keuze maken,
maar hier vervolgens ook echt voor gaan?
Ja? Dan is de DiepZieSessie er voor ú.

Wat is de DiepZieSessie?
De DiepZieSessie is een uniek doorbraakinstrument en is bij uitstek geschikt
om niet alleen diep te zien, maar vooral ook om vervolgens richting te geven aan uw leven.
Die richting geeft ú, want u vertegenwoordigt zelf uw hoogste waarheid.
Eén DiepZieSessie is genoeg voor een bewuste levenskeuze met hoofd, hart én ziel.
De DiepZieSessie bestaat uit vier onderdelen:

•
•
•
•

Het voorgesprek, waarin de thema’s worden bepaald. Dit voorgesprek is kosteloos en zonder verplichtingen.
De DiepZie, waarin u de kernvragen die bij het kruispunt horen, benoemt én beantwoordt. Een ‘permanente
feedback-loop’ zorgt ervoor dat uw antwoorden een uiting van uw diepste waarheid zijn.
De Reflectie meteen na de DiepZie. De reisgeleider ondervraagt u over uw belangrijkste conclusies en schrijft
deze op.
Het Contract met uZelf, in overleg met u geschreven, waarin u uw diepste waarheid herkent.

Voor wie?
De DiepZieSessie is er voor mensen die hun vaste waarden
durven te onderzoeken. En deze zo nodig laten vallen voor
waarden die hen beter dienen. Die juist op een kruispunt, diep in
hun leven willen kijken. Mensen die psychisch stabiel zijn, tegen
een intensief proces kunnen en daarna staan voor hun
levenskeuze. Voor mensen die gaan voor succes.

Wie is de reisgeleider?
De reisgeleider, Robbert Bloemendaal (*1961), is een existentieel coach die kan putten uit een breed scala aan
technieken om u in contact te brengen met diepere lagen in uzelf. De reisgeleider heeft zelf vele trainingen
ondergaan om zich op persoonsniveau te helen en vervolgens anderen te kunnen begeleiden.
Daarnaast is de reisgeleider een bevlogen en professionele schrijver, met een jarenlange succesvolle
tekstschrijverspraktijk. Zijn specialiteit: de boodschap áchter uw woorden aanvoelen en vervolgens deze zo
opschrijven dat de eigenlijke bedoeling naar voren komt. Zo helpt de tekst u een stap verder. En nog één.

Wat investeert u in de DiepZieSessie?
In de DiepZieSessie investeert u allereerst: 100% toewijding. Het gaat om úw diepste
waarheid. Zonder uw onvoorwaardelijke toewijding zult u die niet vinden.
Aan tijd investeert u een half uur voor het kosteloze en vrijblijvende telefonische
voorgesprek. Besluit u daarna de DiepZieSessie aan te gaan, dan investeert u ongeveer
twee uur voor de sessie zelf (in Rotterdam). Tot slot zult u nog wat tijd besteden aan het
doorlezen en eventueel bijsturen van het Contract met uZelf.
In termen van geld bedraagt uw investering € 695,--.

Meer informatie op www.diepziesessie.nl

