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Liefde en balans door inzicht, (harts)bewustzijn en gezondheid 

 

Ben jij een liefdevolle man of vrouw en… wil jij de liefde en balans 

weer terug in je leven, dan is dit voor jou!  

Je ontdekt waarom spiritualiteit, emoties en gezondheid hierbij voor jou een 

belangrijke rol kan spelen. 

Ontdek de zielskwaliteiten 

in jezelf – VIP pakket 
Een programma voor mannen en vrouwen die hun emotionele bagage en oude 

programmeringen op willen ruimen, zichzelf willen helen en vrijmaken voor hun 

persoonlijke ontwikkeling met spirituele ondersteuning! 

 

…Ondanks dat je je leven al positief aan het veranderen bent, voel jij je… 

• Onbegrepen. 

• Waardeloos en emotioneel een wrak. 

• Niet gehoord of gezien. 

• Moe en geïrriteerd. 

• Niet gelukkig en zit je niet lekker in je vel. 

• In gevecht met jezelf en de wereld 

• Machteloos in situaties. Hoe ga je veranderen?  

• Angstig, om wat andere mensen van je zullen zeggen of denken. 

• Eenzaam… en sluit je je af voor andere mensen. 

 

Ieder mens heeft recht op geluk, liefde en gezondheid! 
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Ik begeleid jou graag in jouw persoonlijke en 

spirituele ontwikkelingen 

 

Hoe ga ik je helpen? 

Mijn coachingstrajecten op maat zijn bedoeld voor hooggevoelige mannen en vrouwen die 

hun emotionele bagage opgeruimd willen hebben en hun leven(stijl) willen verbeteren.  

Door de verschillende opleidingen die ik heb gevolgd is er een unieke methode van aanpak 

ontstaan. Vanuit de kern op celniveau begeleid ik op alternatieve en energetische wijze 

hooggevoelige mannen en vrouwen. Het doel is een goede gezondheid en innerlijk welzijn 

in liefde te bereiken.  

 

Mogelijke diverse onderdelen die aan bod komen: 

• Doelen, wat wil je? 

• Stappenplan 

• Zielszuivering en heling 

• Vorige leven onderzoek(en) 

• Angsten en conflicten 

• Emotioneel trauma 

• Familie, patronen/overtuigingen. Wat houdt je vast? 

• Gezondheid en vitaliteit voor een hoger energieniveau 

• Wat zich nog meer aandient 

 

Tijdens deze 6 maanden kunnen uitdagende emotionele momenten zich voordoen. Neem 

vooral je rust hierin. Je zult in vrijheid meer vertrouwen en flow in energie ervaren. Letterlijk 

valt er een last van je schouders af.  

 

Als je van binnen geheeld bent van zelfbeperkingen/bestraffingen, overtuigingen, 

angsten en programmeringen die niet meer dienen, kun je meer overvloed in vrijheid 

aantrekken. 
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De healing bestaat uit: 

✓ Zuiveren van karma, vorige levens, loslaten van mensen en situaties die niet meer 

dienen, emotioneel trauma. 

✓ Zelfliefde en eigenwaarde 

✓ Afhankelijkheid patronen en gedrag 

✓ Verlatings- en/of bindingsangst 

✓ Controle 

✓ Omgaan met jaloezie 

✓ Geduld en vertrouwen (goddelijke) 

✓ Vrijmaken van gehechtheid en materiële zaken 

✓ Innerlijke kind 

✓ Schaduwkanten 

✓ Koorden verbreken van giftige partners 

✓ Balanceren van het mannelijke en vrouwelijke 

✓ Openen van je hart 

✓ Waarheid uitspreken 

✓ Overgeven 

✓ Ontdek je levensmissie 

✓ Werken met je hoger zelf 

✓ Kwetsbaar durven zijn 

 

Het programma is altijd een persoonlijke afstemming en maatwerk. 

 

Ik ben gespecialiseerd in giftige, toxische relaties en zielsliefdes 

Ik laat je zien hoe je deze type personen herkent, wat hun gedrag is en wat het met jou doet. 

Wat zijn de gevolgen en hoe kun je pijn ombuigen naar kracht.  

Wat is jouw les in dit leven? Ben jij je bewust van je levensmissie? 

 

Mag ik jou een vraag stellen? 

Hoe vaak stel jij iets wat je wilt uit? Waarom laat jij je beperken? Laat je je leiden door angst 

of liefde? Hoe authentiek ben je? Wacht niet op het juiste moment. Het juiste moment 

bestaat niet. Onderneem actie.  
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Herken je dit? 

✓ Je bent hoogsensitief. 

✓ Je zit of komt uit in een giftige relatie of scheiding. 

✓ Je ontdekt je zielsliefde. 

✓ Je bent in verwarring en weet niet goed wat je wilt. 

✓ Je hebt meer behoefte aan vrijheid. 

✓ Je wilt loskomen van oude patronen die je belemmeren. 

✓ Je wilt gewaardeerd worden naar jouw ervaring, kennis en expertise. 

 

….dan ben je toe aan de volgende stap om te kijken naar wie je bent, wat je waarde is 

en waarom thema’s kunnen terugkeren. 

 

Zullen we samen het roer omgooien en kijken wat we voor jou kunnen 

doen, zodat … 

✓ Al jouw beperkingen en belemmeringen aan te pakken en op te ruimen, zodat je kunt 

genieten van het leven! 

✓ Jij zonder oordeel alles te kunt zeggen wat je denkt en voelt. 

✓ Jij werkt aan wat jij wilt in het leven. 

✓ Je energieniveau verhoogt, waardoor jij je weer lekker in je vel voelt? 

✓ Al jouw gedachtes en ideeën over de zin van het leven worden besproken.  

✓ Jouw negatieve mindset wordt gereset. 

✓ Je ontdekt dat jezelf de toekomst in eigen handen hebt. 

✓ Jij bent wie je bent en voor jezelf opkomt, zodat je gehoord en gezien wordt. 

✓ Jij ontdekt wat jouw waarde is in deze wereld en wat je te bieden hebt.  

 

Hoe zou dat voor jou zijn als je daarbij geholpen wordt door iemand die weet wat jou 

bezig houdt, omdat ze dit zelf ook heeft ervaren… 

 

Jij bent bijzonder 
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Daarom is dit programma ontdek de zielskwaliteiten voor 

jezelf! 

 

Het programma is voor jou als je het volgende wil veranderen. 

✓ Je wilt je gedragspatronen en overtuigingen doorbreken. 

✓ Je durft je blokkades in je onderbewustzijn los te laten. 

✓ Je bent bereid om verslavende patronen op te lossen. 

✓ Je wilt niet meer emotioneel afhankelijk zijn. 

✓ Je hebt nog moeite om in je kracht te blijven. 

✓ Je wilt meer zelfvertrouwen. 

✓ Je wilt onvoorwaardelijk van jezelf leren houden. 

✓ Je wilt je hart weer openen en liefdevolle relaties aantrekken.  

✓ Je wilt zijn wie je bent. 

✓ Je wilt je volledig potentieel benutten. 

Resultaten: 

✓ Persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Je krachtig voelen. Verhoging energieniveau en 

verbeterde gezondheid 

✓ Leven vanuit zelfliefde, eigenwaarde en zelfvertrouwen. Healing eerste drie chakra’s  

✓ Werken aan jezelf om dat mooie wezen te worden die je diep van binnen bent! 

✓ Emotionele balans 

✓ Gelukkig voelen en genieten van je leven!  

✓ Gehoord en gezien worden 

✓ Het bereiken van doelen vanuit je passie 

✓ Anders leren denken (reset negatieve mindset) 

✓ Meer leren voelen en daardoor juiste keuzes kunnen maken 

✓ Leven op jouw voorwaarden in vrijheid 

✓ Gewaardeerd worden naar jouw waarde en expertise 

✓ Open hart en liefdevolle relaties aantrekken.  
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In ontdek de zielskwaliteiten voor jezelf krijg je gedurende 6 

maanden: 

• 10 één-op-één coaching sessies en/of SRT online met mij persoonlijk gedurende een 

uur. 

• 6 online Q&A persoonlijke sessies van 30 minuten elk. (1 keer per maand via skype of 

zoom)  

• 1 keer een samenwerkmiddag waarin we op een creatieve manier gaan werken 

bijvoorbeeld Shamballahealing, visualisaties en het maken van een visionboard.  

• Ondersteunende visualisaties en meditaties gericht op jouw doel. 

Ik combineer mijn ervaring met technieken: reading, coaching, Shamballahealing, Spiritual 

Response Therapy, Spiritual Restructuring, Aura & Chakra healing, meditaties, ademhaling en 

bewegingsvormen.  

Waarom 6 maanden coaching bij Celesta? 

Door mijn levenservaring en opleidingen kan ik een hulp voor jou zijn.  

Vanaf mijn geboorte was ik anders en verbonden met het universum. Mensen begrepen mij 

vaak niet. Ik zag dingen die er in hun ogen nog niet waren. Men vroeg zich vaak af hoe weet 

ze dat? Door een lange karmische relatie heeft alles even stilgestaan. 

Ik ben pas weer ontwaakt na een ernstige ziekte en een bijna-doodervaring twee weken na 

de bevalling van mijn dochter (2009). Vervolgens heb ik een pittige scheiding (2013) 

doorstaan met als gevolg vanaf het nulpunt financieel alles weer opbouwen en het verliezen 

van mijn kinderen (2015) door ouderverstoting. 

Vanaf 2013 werk ik als healer, coach en medium/paragnost. De weg in het paranormale is 

er altijd geweest en ik kan er niet meer omheen dan te doen waarvoor ik hier gekomen ben. 

Dit heeft geresulteerd in het aantrekken van meerdere zielsconnecties. Ze zijn nodig om 

elkaar te helpen. Ook in de schaduwkant van jezelf. Elke ziel die je tegenkomt in je 

leven spiegelt jou. Zo word je een betere versie van jezelf. Ik weet en begrijp dus wat jij 

doormaakt en ik weet ook hoe je de weg kunt bewandelen om vrij te zijn in liefde. Als jij 

bereid bent om te werken aan jezelf kun je in je persoonlijke ontwikkeling groeien en zijn wie 

je bent.  
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Hoe werkt het? 

Ontdek de zielskwaliteiten van jezelf is een programma van 6 maanden waarin ik je 

persoonlijk begeleid op je weg naar persoonlijke groei. 

Hierbij krijg je 2 keer per maand een 1-op-1 coachingsessie met mij (in totaal 10). Dit kan 

zowel online via skype/zoom als bij mij in mijn praktijk op afspraak.  

1 keer per maand is er een online Q&A sessie waarbij jij je persoonlijke vragen kunt stellen 

van 30 minuten via skype of zoom. 

Ter ondersteuning is er nog een video beschikbaar die je thuis kunt bekijken.  

 

Nieuwsgierig? 

Wil je meer weten dan gaan we eerst vooraf kennismaken. Zeker omdat we 6 maanden intensief 

samenwerken. Er vindt een kort intakegesprek plaats met een aantal vragen van mijn kant. 

Door deze vragen krijg ik meer inzicht in jouw situatie waardoor ik jou beter kan helpen. Jij 

kunt hier natuurlijk ook al jouw vragen in kwijt aan mij.  

In dit gesprek zullen wij elkaar beter leren kennen en kunnen we van beide kanten kijken of we 

samen verder willen in dit programma.  

Ik ben eerlijk als er geen klik tussen ons is dan “werkt” het niet en verwijs ik je liever door naar 

een collega.  

 

Klik hier voor het aanvragen voor een kennismakingsgesprek 

Meld je aan en vul het contactformulier in. Mijn telefoonnummer is: +31 (0)6 11 20 40 26.  

Mailen kan ook naar: info@healingpraktijkcelesta.nl 

Tot snel. 

Warme groet, 

 

Celesta Braaksma  
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