Waarom Modiﬁcare?

Vanuit mijn opleidingen werk ik vanuit
een ethische code gebaseerd op
5 uitgangspunten:

• Korte wachttijden.
• In de avonduren (zonder extra tarief) .
• Focus op totale aanpak en herstel.
• Samenwerking met centrum
voor positieve gezondheid.
• Breed aanbod van diverse technieken.
• De technieken versterken elkaars werking.

1. Respect voor het wereldmodel van de
ander. Ik heb respect voor het wereldmodel
van de ander en ben gericht op het
faciliteren van de ander.
2. Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ik zorg voor deze basis vanuit mijn
eigen bijdrage en wijs de ander op hun
eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen.
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3. Vrijheid en zelfbeschikking. Elke interventie
die ik begeleid zal er op gericht zijn om de
veiligheid en zelfbeschikking van de ander
te vergroten. Ik leid vanuit mijn kennis en
vaardigheden, de ander naar persoonlijke
groei, herstel en welzijn.
4. Geheimhouding en vertrouwelijkheid.
Ik zal op vertrouwelijke wijze handelen en
geen privé, inhoudelijke, gevoelige
informatie naar buiten brengen.
5. Integriteit en ecologie. Ik zal steeds de
ecologie bewaken en zorgen dat elke
interventie gericht is op een groei en doel
van het proces van de ander.

Locatie Sittard
Kromstraat

Locatie Landgraaf
Centrum voor
positieve gezondheid.
Stenen Brug 6a

contact@modiﬁcare.nl

modificare.nl

Mijn expertise is in te zetten voor :

Als coach en therapeut ben ik gespecialiseerd
in een holistische aanpak.
Een totaal aanpak waarbij gewerkt wordt aan
jouw optimale balans tussen:
Je gevoel,
je gedachten,
je energie
en je lichamelijke welzijn.
Ik gebruik erkende methoden zoals;
• EMDR therapie.

• Aanranding

• Fantoompijn

• Angst tandarts

• Flash-forward

• Angstklachten

• Flashbacks

• Anticipatieangst

• Fobie

• Boosheid

• Gepest

• Burn-out

• Hoogtevrees

• Chronische pijn

• Jaloezie

• Claustrofobie

• Jeugdtrauma

• Depressie

• Liefdesverdriet

• Dwangstoornis

• Migraine

• Eetstoornis

• Nachtmerries

• Examenvrees

• Systeemtherapie

• Faalangst

• NLP coaching.
• Kinesiologie/ Tappingpoints.
• Methodieken en behandelingen vanuit
de E.E.N. Therapie.
• Systemisch werk; (familie) opstellingen.
• Desgewenst aangevuld met kleding
kleurstyling.

• Wisselwerking gevoel - gedachten - gedrag.
• Gebruik van kleur voor jouw psyché
en uitstraling.
• Het corrigeren en opheﬀen van blokkades
op energie en lichamelijk niveau.

Over mijzelf
Nadat ik zelf tegen zware levensitems aanliep,
heb ik met veel plezier en zelfreﬂectie
meerdere opleidingen en trainingen gevolgd;
EMDR therapie, NLP coaching, Tappingpoints,
Kinesiologie, (familie) opstellingen, systemisch
werk en kleding-kleurstyling.
Momenteel volg ik de opleiding tot
eclectische energetische natuurgeneeskunde
Voor mij een logische stap omdat ik een
holistische aanpak heb: lichaam en geest zijn één!
Onverwerkte emoties leiden in eerste instantie
tot storingen in onze gedachten, emoties en
onze energie. Als emoties niet erkend, verwerkt
en dus opgeruimd worden slaan ze zich op in
ons lichaam en worden we uiteindelijk ziek.
Met diverse technieken heﬀen we blokkades
en verstoringen op zodat je zowel mentaal als
fysiek weer optimaal in balans komt.
Naast mijn werkzaamheden als stagedocent
voor moeilijk opvoedbare en moeilijk lerende
jongeren heb ik mijn eigen coaching praktijk
Modiﬁcare opgezet en werk ik met veel plezier
samen met het centrum voor positieve
gezondheid. Dit voelt voor mij als het bereiken
van mijn persoonlijke missie.
Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat
mensen in me hebben en vier samen met hen
hun successen.

