
JOUW PERSOONLIJKE
GROEI KAART 

Jouw gids naar persoonlijke groei, heling en een leven meer zoals jij werkelijk
bent.

HEALING STORIES



Buiten je comfort cirkel

herschikkende cirkel 

Oude cirkel  

 Opbouwende cirkel 

 Overstijgende cirkel 

Stappen  



Innerlijke groei is even stilstaan, onderzoeken en keuzes maken. Ben ik trouw aan mezelf ? Hoe ga ik om met wat
het leven me nu brengt? Leef en handel ik vanuit wie ik echt ben? Dit is een steeds verdiepend proces van leren en
ervaren, wat je zelf moet doen, maar gelukkig hoeft dat niet alleen. Deze gids is daar als steun in de rug en
leidraad.

De cirkel staat symbool voor onvoorwaardelijkheid en veiligheid. In verschillende culturen wordt het gebruikt om
het spirituele, goddelijke maar ook de verbinding aan te duiden. 
Iets onvoorwaardelijks, iets blijvends dat geeft vertrouwen. 

Wat als we in ons leven verschillende cirkels van veiligheid opbouwen? Als kind leren we bepaalde patronen aan
door ervaringen en lessen die we leren. 
Deze patronen zorgen dat we krijgen wat we nodig hebben om te overleven. In onze pubertijd en in onze weg naar
ontwikkeling leggen we nieuwe cirkels aan. Binnen deze cirkels functioneren we. 
Maar soms stoppen we met nieuwe cirkels te maken. 
We blijven steken bij de cirkels die we gevormd hebben en dan wordt de stap naar een nieuwe cirkel moeilijk of niet
meer vanzelf sprekend.
 
Als jij je wilt ontwikkelen, dan beweeg je je buiten jouw comfort cirkel. Als je jezelf hoort zeggen dat iets ‘lastig’ is,
dan sta je op de grens tussen de comfortcirkel en je groeicirkel.  
Hoe verander ik? Hoe laat ik een oude cirkel los als hij me vandaag de dag niet verder helpt? 

Het antwoord is: niet. Je neemt je cirkels mee. 
Je cirkels zijn jouw bouwstenen. Ze vormen je en zullen altijd een deel van je blijven. Ze hebben jou geleerd wat je
vandaag weet en daarmee hebben ze jou laten overleven en functioneren tot op de dag van vandaag. We gaan in
deze groeikaart dus ook niet alles wat je geleerd hebt zomaar weggooien. Nee, we zullen de oude patronen leren
herkennen, bedanken, rangschikken en erna gaan we nieuwe cirkels creëren. Jouw groeicirkels.

Alles wat nieuw, spannend en onbekend is, geeft een signaal naar jouw hersenen: pas op, het kan gevaarlijk
worden. Als je dat mechanisme herkent, dan is het makkelijker om te groeien. Door rustig te blijven nadenken, te
bedenken wat het ergste is wat er kan gebeuren, kan je dat gevoel de baas worden. Je hebt zelf in de hand hoe groot
de stappen zijn die je neemt. En je kunt er voor zorgen dat het niet gevaarlijk wordt.

GROEI CIRKELS 
Jouw persoonlijke stappenplan naar groei

HEALING STORIES

Ready? Let's go!

Voor deze groeikaart geldt...
blijf rustig, groei stap voor stap.

vergelijk niet met anderen en 
blijf in verbinding.



Ik wil vooruit maar ik weet niet hoe.

Ik wil verandering maar ik weet niet goed

waar te beginnen.

WENSEN

Je hebt deze gids gedownload dat wilt

zeggen dat je al heel wat stappen hebt

afgelegd. Gefeliciteerd!

Er zijn heel veel mensen die hier niet

komen. Deze plek is, toegeven dat

dingen niet altijd lekker gaan. 

Deze plek is onzeker en kwetsbaar. 

Juist op deze kwetsbare plekken is het

waar groei mogelijk is. 

Je hebt geluisterd naar je eigen

signalen en bent al hier gearriveerd!

Dat verdient al een felicitatie.

FELICITEER JEZELF EERST!

Ik loop steeds tegen dezelfde
dingen aan. 

OUDE CIRKEL

Eerlijk zijn is de eerste stap.

Herkennen van jouw eigen gedrag. 

(lees: jouw gedachtes - emoties en

daaruit voortkomend - jouw gedrag.) 

Wat doe je of wat doe je niet, zodat je

steeds in dezelfde situatie terecht komt?

Wat zegt dit over jou? 

Wat vindt jij belangrijk en waar laat je je

leiden door verwachtingen van buitenaf?

Doe de oefeningen op de volgende

pagina om daar inzicht in te krijgen. 

PROGRESS

Ik werk hard maar kom vaak in dezelfde

situaties terecht. Ik lijk daardoor niet

vooruit te komen. 

Ik voel me niet zo goed.

SITUATIE



Maak gebruik van jouw hulpbronnen.

Iedereen heeft ze maar soms lijken ze

wat ver weg. Probeer na te gaan wat

jouw hulpbronnen zijn.

Dit kan zijn:

Een gesprek met iemand in jouw

omgeving die je vertrouwt en de tijd

voor je neemt. Geef aan waar je last van

hebt, wees open. 

Zoek ontspanning in sport, yoga,

meditatie of de natuur.

Zoek professionele ondersteuning bij

een coach, therapeut of osteopaat.  

HULPBRONNEN

Ik loop steeds tegen dezelfde
dingen aan. 

OUDE CIRKEL

Ons welzijn bestaat niet enkel uit onze

ratio of gedachtes. Hoe voel je je? 

Hoe gaat het met je lichaam? Is het moe,

heb je steeds terugkerende klachten? Geeft

je lichaam jou signalen waar je niet naar

luistert?

Probeer hier eens bij stil te staan.

De eerste stap gaat over naar binnen kijken.

In plaats van je te laten leiden door alles

wat rondom jou gebeurd. 

PROGRESS

- Schrijfoefening. 

Doe deze schrijf oefening iedere dag. 

Maak er een nieuw ritueel van. 

Met een kop thee of koffie neem je 5

minuten voor jezelf. 
(weg social media en welkom momentje voor jezelf)

Vele van ons hebben geen inzicht in onze

innerlijke wereld. Onze gedachtes en onze

emoties. De eerste stap is een moment voor

jezelf nemen, verbinding te maken en

dingen uitschrijven waardoor inzicht groeit. 

OEFENING 1



Schrijf oefening
Vindt een rustige plekje. Schrijf de datum hierboven op. Geef je gemoedstoestand nu een cijfer.  

Zet je timer op 5 minuten. Stel jezelf deze vraag: "Hoe voel ik me?"
Schrijf nu non stop, zonder de pen van het papier te halen, zonder te remmen of te corrigeren, al je

gedachtes op. Hou de snelheid erin. Als je niks weet, schrijf je dat...ik weet niks. 
Totdat er nieuwe gedachtes komen. Stop pas als de timer af gaat. 

Lees het na. Wat valt je op? 
Omcirkel nu 3 woorden die tot je spreken.

Kies er één woord uit en schrijf hem hierboven op. 
Wat betekent dit woord voor jou?

Maak even contact met jezelf,  adem in en uit, bedenk wat je in het verleden al allemaal overwonnen
hebt, waar je moedig bent geweest of krachtig. Wat je bereikt hebt tot nu toe. 

Geef je gemoedstoestand nu een cijfer. Tot morgen!

Dag:

Cijfer voor: Na: Woord:





Ik weet al meer in welke hoek mijn obstakel

ligt en waar ik kan groeien maar ik weet

niet hoe ik het moet aanpakken.

WENSEN

Ik begin te herkennen wat ik
doe

BUITEN JE COMFORT CIRKEL

Ik weet wanneer mijn lichaam aangeeft dat

het behoefte heeft aan rust. Ik herken de

signalen. Toch vind ik het lastig om er naar

te luisteren en voel ik het vaak pas als het

te laat is. 

Bijvoorbeeld pas als ik hoofdpijn krijg, of
rugpijn. Mijn vertering weer anders loopt of als
mijn lontje naar mijn omgeving heel kort is. 

PROGRESS

Ik observeer mezelf beter en de situatie om

me heen.  

SITUATIE

Je weet het misschien nog niet zo goed.

Toch voelt het - hier en daar- wellicht al

wat anders. Je bent vertrokken! 

Geef jezelf iets kleins en symbolisch

wat staat voor dit groeiproces. 

Dit kan iets zijn uit je verleden

bijvoorbeeld een lijstje met een foto

van jou als kind. Waar je straalde van

geluk. Het kan ook een voorwerp zijn of

iets wat je zelf hebt gecreëerd. 

Spreek uit waar dit voorwerp voor staat

en maak er een belofte aan jezelf. ("Ik

beloof dat....")

Geef het een plekje waar je het vaak

ziet of draag het als dat mogelijk is. (Bv

bij een sieraad.)  

JE BENT VERTROKKEN!



Doe eerst de oefening op de volgende

pagina met een situatie die bij jou is

voorgekomen.

Herhaal de oefening met verschillende

situaties. Op werk of studie of in je

privésfeer.    

OEFENING 2

Maak contact met je lichaam. 

Gebruik de eerste oefening om dagelijks

stil te staan bij je lichaam. Zo krijg je

inzicht in je energie balans. 

Hoe gaat het met je voeding? Eet je

regelmatig, gezond of suikerrijk? Heb je

eetbuien of eet je juist niet om met stress

om te gaan? Proef je wat je eet of vul je

jezelf gewoon? 

Observeer wat je met je voeding doet.

Zonder nog iets te veranderen.

PROGRESS

Je verleden

Vaak zijn er ervaringen uit ons verleden

waardoor we bepaalde gedachtes ons

eigen hebben gemaakt.

Het is belangrijk om te herkennen waar

jij op een huidige situatie reageert als

een reactie op iets uit jouw verleden?

Bekijk jouw gedachtes uit de tweede

oefening aandachtig.

Waar komt dit vandaan?

Je omgeving

Vraag aan 3 verschillende mensen uit

jouw omgeving of ze jou als persoon

willen beschrijven. (omarm de

complimenten)

Lees een boek dat gaat over wat je

graag (beter) wilt leren.

 

JOUW HULPBRONNEN

Ik begin te herkennen wat ik
doe

BUITEN JE COMFORT CIRKEL



MIJN GEDACHTES

Negatieve gedachtes zijn normaal. De meeste van ons hebben ze. Het wordt een probleem als ze je

overnemen dan is het van belang om er eens dieper in te  duiken en ze om te buigen. Het is heel belangrijk

om te beseffen dat we niet onze gedachtes zijn. Ze hebben geen controle over jou of over de wereld om jou

heen, tenzij je ze die controle geeft. Stap 2 is om wat afstand te nemen van je gedachtes. Kijk er eens rationeel

naar. Zonder ze direct te verbinden aan je emoties. Wanneer je gedachtes niet meer direct verbonden zijn aan

je emoties of acties, zullen ze niks anders zijn dan dat: je gedachtes. 

Je zal je vrijer voelen. Erna kan je de stap zetten om je gedachtes om te buigen, zodat je de emoties en

resultaten kunt bereiken die je zelf wilt hebben. 

Een voorbeeld: Een feit of situatie zoals; Twee personen voor mij fluisteren iets naar elkaar, lachen en kijken

rond. Onze blikken kruisen. Mijn gedachte: "Ze hebben het over mij. Ja, ik heb iets stoms gezegd daarstraks, Ik

wist het wel. Ik hoor hier niet thuis." Mijn emotie: Ik voel me somber, onzeker een loser. Mijn actie: Ik trek me

terug tijdens de lunch en blijf wat alleen staan. Mijn resultaat: Ik krijg geen aansluiting. Mensen zullen me

teruggetrokken of vreemd vinden.  ( door mijn gedachtes krijg ik het resultaat waar ik bang voor ben!) 

Mijn negatieve gedachtes daarover:Beschrijf de situatie zo neutraal mogelijk

De emoties die ontstaan: Dit zorgt dat ik het volgende doe en

er dit gebeurd:

1



MIJN GEDACHTES

Als je bovenstaande tabel hebt ingevuld heb je stap 1 gezet. Je hebt nu bekeken hoe jouw gedachtes, je

emoties en je handelen en dus je resultaat beïnvloeden. Je hebt nu ook gezien dat het niet jouw

gedachtes zijn die dit doen maar de waarde die jij geeft aan jouw gedachtes. Je gelooft ze! 

Daardoor voel je er wat bij en daardoor doe je er wat bij. 

Laten we nu gaan naar de volgende stap. We buigen je gedachtes om naar een gedachte die past bij

het resultaat wat je wilt behalen. We buigen hem om naar iets POSITIEFS maar ook iets DAT JE

GELOOFT. 

Bijvoorbeeld:

De situatie van hiervoor: Twee personen voor mij fluisteren iets naar elkaar, lachen en kijken rond.

Onze blikken kruisen. Mijn gedachte: "Ze hebben waarschijnlijk een leuk onderonsje. Wie weet zijn het

twee toffe dames en hebben ze humor net als ik.'  Mijn emotie: Ik voel me alert en nieuwsgierig. 

Mijn actie: Ik ga naast hun zitten tijdens de lunch en maak een babbeltje. 

Mijn resultaat: Ik leer nieuwe mensen kennen en kan zo ontdekken.  

( in tegenstelling tot de vorige voel ik me helemaal niet somber of alleen.) 

Mijn nieuwe neutrale of positieve

gedachtes daarover:

Beschrijf de situatie zo neutraal mogelijk

De emoties die ontstaan: Dit zorgt dat ik het volgende doe en

er dit gebeurt:

2



MIJN GEDACHTES

Hoe heb je deze oefening ervaren?

Vaak zien we dat de negatieve gedachtes in dezelfde 'kleur' zijn. We vinden onszelf te onervaren, niet mooi

genoeg, getalenteerd genoeg of niet welbespraakt genoeg. 

Vaak zitten de negatieve gedachtes in bepaalde 'domeinen'. 

Dit is iets wat onze oude cirkels ons hebben verteld. Door negatieve ervaringen of opmerkingen. We

hebben ze ons eigen gemaakt. Vaak zijn ze ontstaan als overlevingsstrategie en waren ze in die cirkel heel

nuttig. Nu zit je ergens anders en past het niet meer. Ze zitten je in de weg en belemmeren je groei en

ontwikkeling.  

Zoek jouw "kleur" van negatieve gedachtes. Zoek ik welke situaties ze altijd maar weer terugkeren. 

Herken je ook uit welke cirkel ze komen? Je jeugd, je pubertijd, je adolescentie of ergens anders? En

gebeurtenis of trauma wat ergens is ontstaan? 

Herken ze, schrijf ze op in de lijst hieronder, bedank ze.....ze hebben je immers ooit geholpen...

Schrijf nu je nieuwe neutrale of positieve gedachtes ernaast. Verwelkom ze! 

Geef ze een plekje in je agenda, kamer of hang ze op aan de spiegel. Vanaf nu kan het anders.

Mijn nieuwe gedachtes:Mijn lijst aan negatieve gedachtes

Het is niet de situatie die ons beïnvloed maar ONZE gedachtes erbij. 

Buig ze om en het resultaat zal mee buigen. 

3



Ik weet nu wat ik doe en wanneer ik het

doe maar ombuigen naar iets nieuws vind

ik nog moeilijk. Dit zou ik beter willen

kunnen.

WENSEN

Lees de overlijdensberichten in de

krant. Besef dat jou naam er op een dag

ook tussen staat. Beeld je je eigen

overlijdensbericht in. 

Je hebt maar één leven. Je mag zijn wie

je werkelijk bent. Tijd is immers

schaars.

Doe iets nieuws.

Bijvoorbeeld stap eens dat café binnen

waar je nog nooit geweest bent en

bestel wat te drinken - alleen -. 

Neem het woord tijdens de vergadering

als ze dat niet gewend zijn van jou.

Maak eens ruzie met je partner. 

Gooi je kwaadheid eruit. 

Of neem juist eens initiatief in sex.

Probeer iets nieuws, geniet ervan voor

jezelf en zie hoe het bevalt. 

Doe de kleren aan waar jij je goed bij

voelt. Ook al zijn ze te kleurrijk voor de

situatie of passen ze niet bij de

omgeving. 

JE WIST NIET DAT JE HET KON EN
JE WEET NIET DAT JE NOG VEEL
MEER KAN OOK! GA ZO DOOR!

Ik wist niet dat IK dat kon

HERSCHIKKENDE CIRKEL 

Ik zie nu welke prikkels veel energie

kosten. Ook snap ik beter wat mijn lichaam

nodig heeft om niet uit te putten. 

PROGRESS

Ik begrijp nu waarom situaties zich

herhalen. Ik heb inzicht gekregen in mijn

eigen gedrag. 

SITUATIE



Blijf ontspanning zoeken in

bijvoorbeeld sport, yoga of meditatie.

Ontdek welke vorm voor jou het beste

werkt.

Maak contact met de natuur. 

Zoek plekken die je nog niet kent.

Je omgeving zal nu wellicht iets aan je

beginnen te merken. Hou de mensen

dichtbij je die je vertrouwt en die jouw

proces accepteren. Neem wat afstand

van de mensen die weerstand bieden.

Mocht je op dit punt toch vastlopen ga

dan opzoek naar professionele

ondersteuning bij een coach of

therapeut.

HULPBRONNEN

Ik wist niet dat IK dat kon

HERSCHIKKENDE CIRKEL

Blijf mild met jezelf.

Je zit midden in een veranderingsproces.

Dit vraagt tijd. Ga niet te snel.

Blijf je bewust van iedere stap.

Heb je je eigen voedingspatroon bekeken?

Wat viel je op? Wat wens je anders te doen?

Maak hier kleine stapjes. 

Start vandaag nog.

PROGRESS

Maak de oefening op de volgende pagina.

Leer jezelf kennen - door jouw eigen ogen!

 

OEFENING 3



Maak een lijst van wat je mooi vindt aan jezelf. 

Vul dit in de linker kolom in. 

Stop niet bij 3 maar schrijf er zeker 10 dingen op. 

Sta erna op, loop naar de spiegel en lees ze hardop aan jezelf voor. 

Praat luid en zeg het met geloof: IK BEN.... of IK HEB....

(Ervaar en voel wat er dan gebeurt!)

Vul daarna in de rechter kolom in waar je energie van krijgt.

Vul in de rechter beneden kolom in welke eigenschappen je graag wilt versterken of

wilt verwerven.  

OEFENING 3



Ik val soms terug in oude gedachtes en ik

merk in bepaalde situaties dat ik het nog

heel spannend vind om iets anders te doen.

Ik stotter dan wat of zoek mijn woorden of

ik begin te zweten, daar wil ik nog graag

vanaf. 

WENSEN

Je bent super hard aan het werken aan

jezelf! Je omgeving reageert hier

misschien al op? Sommige positief,

sommige wellicht ook negatief. 

Geef een aantal mensen in je omgeving

een lief gebaar. Een kaartje, bloemetje

of iets anders kleins. Laat ze weten dat

je ze waardeert en dat je ze graag ziet. 

Ook al snappen ze jouw proces nu niet

volledig. Je hoeft het ze niet verder uit

te leggen. Laat ze gewoon weten dat je

ze lief hebt.

WOW, JE HEBT AL EEN HELE WEG
AFGELEGD! NU WORDEN JE
INVESTERINGEN LANGZAAM AAN
BELOOND!

Ik ben het aan het doen.

OPBOUWENDE CIRKEL 

Ik ontwijk de prikkels die me teveel energie

kosten. Ik luister beter naar mijn lichaam en

handel er nu ook naar. Dit betekent soms

ook dat ik nee moet zeggen tegen anderen. 

Ik besef dat dat niet altijd leuk is voor de

ander maar ik voel meer energie in mijn

lichaam. 

PROGRESS

Ik pas mijn gedrag heel bewust aan. Ik merk

dat ik dingen anders doe dan vroeger. Mijn

omgeving reageert ook anders op me. 

SITUATIE



Je perfecte huis
wacht op jou!

Soms begrijpen mensen in je omgeving

je niet zo goed en krijg je ineens

wrijvingen uit onverwachte hoek.  

Dit is heel normaal. Het kan er toe

leiden dat dingen wat veranderen. 

Wees hier niet bang voor of laat je niet

uit het veld slaan, de mensen die van je

houden zullen blijven. 

Ga wel op pad naar nieuwe

verbindingen. Zoek een plek wat bij je

past. Dit kan een hobby zijn of een

sport of gewoon een kop koffie bij die

kennis die wellicht een vriend kan

worden.

HULPBRONNEN

Ik ben het aan het doen.

OPBOUWENDE CIRKEL 

- Herkenning is de eerste stap

- 

PROGRESS

Doe de oefening op de volgende pagina.

OEFENING 



OEFENING:

Ik ben het aan het doen.

OPBOUWENDE CIRKEL 

Onderstaande cirkel staat voor een (gemiddelde) dag van jou. Hoe ziet jouw dag er uit? Hoeveel tijd spendeer je
aan werk of studie, familie, huishoudelijke taken, sport....noem maar op. Teken de vakken in de cirkel.

Geef de vakken die energie kosten nu een specifieke kleur. 
Wat valt je op?



OEFENING:

Ik ben het aan het doen.

OPBOUWENDE CIRKEL 

Geef in deze cirkel je ideale  dag indeling weer. 

Wat is te realiseren in werkelijkheid?
Waar kan je oplossingen voor vinden. Maak een to do lijst wat hiervoor nodig is. 
Bijvoorbeeld, opvang regelen voor kinderen, vrienden uitnodigen of een sport abonnement nemen. 
Geef jezelf een deadline om deze dingen te hebben afgevinkt. 
JE KAN HET!



Ik sta open voor nieuwe dingen en wens me

graag in een nieuwe richting of uitdaging te

gooien. (Dit had ik een tijdje geleden nog

niet durven zeggen.)

WENSEN

Je bent nu op een andere plaats

aangekomen als waar je begonnen bent. 

Valt het je op dat je andere mensen

aantrekt? 

In dit proces is geen einde. Zoals een

cirkel dat ook niet heeft. Dingen blijven

veranderen en ontwikkelen in het leven

maar nu is er iets essentieels

veranderd....je weet, en voelt nu dat

verandering niet iets negatiefs is.

Dat je het kan! Je hoeft niet geforceerd

te worden door externe factoren om

een nieuwe cirkel in te stappen. Je kan

het helemaal op eigen kracht.

 

Ga vooral zo door!

FANTASTICH! YOU DID IT!

Ik weet, voel en ervaar wat mijn lichaam

nodig heeft. Ik handel er naar en geef mijn

lichaam de juiste middelen om sterk en

vitaal te zijn. Ik kan emoties nu ook veel

beter registreren. Doordat ik beter

verbonden ben met mezelf hoef ik al mijn

keuzes niet meer met mijn omgeving te

bespreken. Ik weet en voel nu wat het beste

is voor mij.

PROGRESS

Ik doe werkelijk dingen anders en het heeft

me al op nieuwe plekken gebracht. 

SITUATIE

Je bent op een plek
gearriveerd waar je nog nooit
eerder was.

OVERSTIJGENDE CIRKEL 



Je bent vandaag iemand anders dan

toen je begon aan deze gids en toch...

misschien ben je juist wel meer jezelf

geworden. 

Hoe dan ook blijf open naar jezelf, je

lichaam en je omgeving. 

Je kent je eigen valkuilen, ben er op

bedacht en blijf jezelf uitdagen.

Je kan nu zelf ook een hulpbron zijn

voor anderen. 

Ook kunnen er nu dingen op je pad

komen die je niet verwacht had.

Een carrière mogelijkheid komt jouw

kant op, een aanbieding of een nieuw

begin. Wees er niet bang voor. 

Ontdek waar deze weg je verder zal

brengen en heb vertrouwen.

HULPBRONNEN

Doe de laatste afrondende oefening op de

volgende pagina.

EEN OEFENING 

Je bent op een plek
gearriveerd waar je nog nooit
eerder was.

OVERSTIJGENDE CIRKEL 



Creëer je eigen groeicirkels hieronder. Gooi het eruit op intuïtie.

Geef het vorm in een werk en - als je wilt - deel het online (hastag #healingstories).

Wat zie je? Waar lagen jouw obstakels of pijnpunten? Welke kleuren kies je? Hoeveel

cirkels zijn er? Kan je zien welke belangrijke lessen je meekreeg uit welke cirkel? Hoe ziet

je nieuwe cirkel eruit? Groot klein?

Dit is jouw afronding. Alhoewel dit groeiproces nooit stopt. Jij hebt jouw groeicirkels

gecreëerd die alsmaar verder evolueren. Hierop kan worden doorgebouwd. 

Geef je werk een kader of lijst of een mooi plekje. 

CREER JE EIGEN GROEICIRKELS



MIJN GROEI CIRKEL 

Ik hoop met heel mijn hart dat deze

persoonlijke groeikaart een bijdrage mag

leveren op jouw unieke pad.

Wil je nog graag wat meer informatie

hierover? Laat het me gerust weten.

Voor deze kaart geldt...
Blijf rustig, Groei stap voor stap.
Vergelijk niet met anderen en 
blijf in verbinding.

Veel liefs, 

Inge 

www.healingstories.net

+23489620032

info@healingstories.net

HEALING STORIES 


