... een ervaring met coaching en persoonlijkheidsprofiel ...

(… geleerd dat het geen zin heeft om in de sneeuw naar madeliefjes te zoeken …)
Coaching en astrologie waren voor mij een soort ver van mijn bed-show, totdat
ik ‘n paar jaar geleden met zoveel stormachtige situaties in mijn leven te maken
kreeg dat ik toch maar de stoute schoenen aantrok in de hoop het overzicht over
mijn leven terug te krijgen …
Ine bleek via mijn horoscoopprofiel te kunnen duiden wat er gaande was, welke
tendensen er in het verschiet lagen en wat ik kon leren van mijn problemen.
Ze kon aangeven welke valkuilen ik beter kon vermijden, welke bijzondere
maatregelen ik kon nemen om vervelende situaties te verzachten en wat ik op welk
moment kon doen of nalaten om positieve tendensen ten volle te benutten …
Om kort te gaan: ze heeft me sindsdien heel wat coaching en duidingen gegeven
- zowel op het persoonlijke als op het zakelijke vlak - en me het verband tussen
veel gebeurtenissen in mijn leven laten zien. Daarbij heeft ze me vooral inzichten
gegeven in de interactie tussen mij en mijn omgeving. Haar duidingen naar de
toekomst blijken achteraf ook altijd haarzuiver te kloppen, zozeer dat ik me er op
durf te verlaten …
Waar ik eerder altijd met veel energieverspilling de dingen in mijn leven te lijf te
ging, heb ik inmiddels het vertrouwen en het geduld leren opbrengen om op het
juiste moment de juiste dingen te doen in de wetenschap dat het geen zin heeft
om in de sneeuw naar madeliefjes te zoeken. Haar coaching en duidingen hebben
me in dat opzicht veel rust en zelfvertrouwen gegeven. Ook de duidingen met
betrekking tot mijn vrouw en kinderen waren altijd raak en hebben ons veel steun
gegeven.
Over Ine kan ik zeggen: ze is nuchter, verre van een kristallen-bol-type en probeert
op een warme invoelende manier haar cliënten te helpen.
In mijn/ons geval is ze daar zeker in geslaagd!

J.K. (50 jaar, ZZP-er)
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