
Leef vanuit je hart en geniet van meer levensplezier!

Mijn naam is Grietje, als bewustzijnstrainer en soulcoach begeleid ik bewuste mensen in het 
wakker maken van ultiem levensplezier. Dat doe ik door het geven van persoonlijke 
soulsessies, door het schrijven van mijn boek: ‘Spelen met het leven’, door het geven van 
online energie trainingen en door het organiseren van workshops op inspirerende plekken, 
zoals bijvoorbeeld bij Nuwenhuys.

Leven met hart en ziel kan voor gevoelige mensen soms een uitdaging zijn, omdat ze zich al 
snel overprikkeld, moe en lusteloos kunnen voelen in deze soms hectische maatschappij. Als 
je (hoog) gevoelig bent, kan het heel uitdagend zijn om te voelen wat je zélf wilt, in plaats 
van steeds maar automatisch mee te gaan in de wensen en behoeftes van anderen. 
Waar word jij nu eigenlijk blij van? 
Deze workshop draait helemaal om jou en het wakker maken van jouw levensplezier! 

Graag neem ik je tijdens deze workshop mee in het wakker maken van de boodschap van 
jouw hart en hoe je jouw hartsverlangen inzet in je dagelijkse leven. Ik geloof dat we 
allemaal geboren zijn voor het geluk, maar dan is het wel zo fijn als je begrijpt welke simpele 
tools jij al tot je beschikking hebt om tot jouw persoonlijke levensgeluk te komen!

Wist je bijvoorbeeld dat jouw hart een magnetisch veld heeft, dat een enorm bereik kan 
hebben? Jouw connectie met je hart heeft niet alleen impact op jou en je lijf, maar ook op je 
gezin en je (werk)omgeving. 

 Wist je dat een diepere connectie met je hart wel 1400 biochemische processen kan 
activeren?  De gelukshormonen die vrijkomen kunnen je lichaam compleet anders 
aansturen  dan je gewend was. 

 Wist je dat jij de creator & manifestator van jouw eigen leven bent, doordat jij 
bepaalt hoeveel connectie je maakt met jouw hart en je natuurlijke magnetisme? 

 Wist je dat je iedere seconde een nieuwe keuze kunt maken om jezelf een nieuw 
gevoel te laten voelen, of op de automatische piloot ( je hoofd dus) verder te blijven 
leven? 



 Ontdek hoeveel kracht en levensplezier je kunt activeren door vanuit je hart te 
leven… iedere dag opnieuw! Ontdek de kracht én de zachtheid van je hart en laat de 
wet van aantrekkingskracht in je voordeel werken!

Ben jij klaar voor een diepere verbinding met jouw hart en ziel? Schrijf je in voor de 
workshops die ik om 13.00 – 13.45u & van 14.30u - 15.15u geef voor max. 10 personen per 
keer.

Tot zaterdag! 

Warme groet, 

Grietje Voeten
Holistisch coach en bewustzijnstrainer
www.grietjevoeten.nl 


