uitzicht door inzicht

Voel je welkom op mijn website en bekijk
mijn coaching en therapeutisch aanbod.
Ben je toe aan een beetje rust?
Ontdek ook mijn aanbod relaxatiemassages.

FELT SENSE
GSM 0499 20 22 86
conny.vannevel@gmail.com
www.feltsense.be
Groenestraat 195
8800 Roeselare

Op zoek naar begeleiding rond specifieke thema’s in jouw leven?
Als gediplomeerd lichaamsgericht gezondheidstherapeut help ik je graag op weg naar
zelfinzicht en persoonlijke groei zodat je ook mentaal weerbaarder wordt.
Hoe gaat het coachen in zijn werk?
We stellen een doel voorop.
We werken aan de versterking van jouw persoonlijkheid.
We kijken samen waar het vastloopt en gaan oplossingsgericht aan de slag.
We nemen afscheid van oude overtuigingen en we spreken jouw nieuwe krachtbronnen aan.
We ontwikkelen nieuwe vaardigheden met het oog op het te bereiken doel.
Tijdens de sessies worden gesprekken afgewisseld met therapeutische massage.

55 € / sessie (60 min. gesprek) - 250 € / 5 sessies
90 € / sessie (90 min. gesprek/ lichaamswerk) - 440 € / 5 sessies

v.u. / ontwerp: Conny Vannevel - Felt Sense - ond.nr. 0811.411.433 / 2022

praktijk voor gezondheidstherapie en coaching... it makes sense

wie ben ik?
wat wil ik?
Groei in zelfbewustzijn,
zelfinzicht en zelfwaardering.
Ontdek jouw kwaliteiten
en talenten.
Leef naar jouw waarden.

uit mijn hoofd,
in mijn lichaam
Maak komaf met piekeren.
Kom tot rust in het ‘nu’.
Gedachten zijn krachten.
Maak bewust keuzes.
Volg je buikgevoel.

help, ik ben
hooggevoelig!
Zie jouw hooggevoeligheid
als een kwaliteit.
Leer omgaan met teveel prikkels.
Stel grenzen.

uit mijn angst,
in mijn kracht

positief
zelfbeeld

Word zekerder van jezelf en
sta sterk in je schoenen.
Overwin belemmerende
overtuigingen.
Word assertiever.

Stop met ‘pleasen’.
Gebruik jouw talent ten volle.
Leer positief denken.
Leer complimentjes ontvangen.
DURF!

liefdesbang
of liefdeskracht?

perfectionisme
burn-out

Werp een diepere kijk
op je relatie.
Voer constructieve gesprekken.
Spreek vanuit jouw gevoel.
Ervaar meer verbondenheid.

Stel minder eisen aan jezelf
en je omgeving.
Niets moet, alles mag.
Leg dat kritische stemmetje
in je hoofd het zwijgen op.

ingrijpend
ziekteproces

kindercoaching

Kom terug in beweging.
Zoek hulp bij de verwerking.
Wat betekent alternatieve
ondersteuning voor jou?

Leer jouw kind omgaan met
hoofdpijn, buikpijn,...
Maak dat hoofdje eens leeg.
Begrijp de angst die leeft.

