Dit bestand geeft uitleg over de prijzen die ik hanteer voor coaching in combinatie met meditatie en
healing.
Zoals je ziet zijn het veelal pakketten, dit is een bewuste keus. De reden waarom ik met pakketten
werk heeft te maken met de wijze waarop persoonlijke groei zich ontwikkelt. Afhankelijk van jouw
situatie en reeds geleefd leven heb je iets nodig om jezelf persoonlijk te ontwikkelen.
Het is verstandig om een langere periode bezig te zijn met je persoonlijke ontwikkeling zodat je in
een paar maanden onder de knie hebt wat je kunt doen, waardoor je mijn hulp op termijn niet meer
nodig hebt.
Helemaal onderaan staat de mogelijkheid voor éénmalige gesprek(ken) wat je natuurlijk vaker kunt
doen, in jouw eigen tempo.
Het is aan jou waar je voor kiest, voel je welkom, voel je vrij.

Liefs Miranda

Liefdevolle healing meditatie
Deelnemen aan deze vorm van meditatie voor:
- Rust in je hoofd
- Doorbreken van patronen, eenzaamheid of angst
- Creëren van innerlijke rust
- Leren loslaten
- Creëren van meer vertrouwen en zelfvertrouwen
- Voor meer plezier, vrijheid en geluk
- In beweging komen van je lichaam en geest
- Verbinden met je lichaam en geest
- Of omdat het gewoon heel fijn is
p.p. € 17,50 per keer
Strippenkaart van 10x, de 11e gratis
Voor data en tijden zie: www.ophelie.nl/liefdevol/liefdevolle-healing-meditatie

Vanaf november 2021 is deze vorm van meditatie alleen nog op maat te boeken.
Eén op één of met meerdere mensen. Bijvoorbeeld met vrienden of familie of voor een
vrijgezellenfeest of andere gelegenheid. Neem hiervoor persoonlijk contact met mij op.

Online 10 - strippenkaart
- Coaching gesprekken via Zoom en/of telefonisch, wat je zelf prettig vindt
- 10 strippen voor 10 coaching gesprekken van een half uur op afspraak
- Gesprekken mogen langer duren, meer strippen gebruik
- Voor een luisterend oor, empathie, tips, begeleiding, hulp en advies
- Lid besloten Facebook groep
- Te besteden in 3 maanden
- Mogelijkheid in max. 3 termijnen betalen
Totaal: € 325,00

Duurzaam online half jaar traject
- Coaching gesprekken via Zoom en/of telefonisch, wat je zelf prettig vindt
- 1 keer per 2 weken een coaching gesprek van een uur op afspraak
- Maatwerk coachplan, samenstellen a.d.h.v. kennismakingsgesprek
- E-mail, Whatsapp- en chat communicatie voor vragen en ondersteuning
- Lid besloten Facebook groep
- Mogelijkheid in max. 6 termijnen betalen
- Cadeau: kennismakingsgesprek van een uur
- Cadeau: kledingstuk Ophelie
- Cadeau: boek Ophelie
Totaal: € 1000,00

Duurzaam online- en offline half jaar traject
- Coaching gesprekken via Zoom, en/of telefonisch, wat je zelf prettig vindt
- 1 keer per 2 weken een coaching gesprek van een uur op afspraak, waarvan 6 live coaching- en
healing gesprekken op locatie in Loosdrecht
- Maatwerk coachplan, samenstellen a.d.h.v. kennismakingsgesprek
- E-mail, Whatsapp- en chat communicatie voor vragen en ondersteuning
- Lid besloten Facebook groep

- Mogelijkheid in max. 6 termijnen betalen
- Cadeau: kennismakingsgesprek van een uur
- Cadeau: kledingstuk Ophelie
- Cadeau: boek Ophelie
Totaal: € 1100,00

Duurzaam offline all-in half jaar traject
- 1 keer per 2 weken een live coaching- en healing gesprek van een uur op afspraak, op locatie in
Loosdrecht
- Maatwerk coachplan, samenstellen a.d.h.v. kennismakingsgesprek
- E-mail, Whatsapp- en chat communicatie voor vragen en ondersteuning
- Lid besloten Facebook groep
- Mogelijkheid in max. 6 termijnen betalen
- Cadeau: kennismakingsgesprek van een uur
- Cadeau: kledingstuk Ophelie
- Cadeau: boek Ophelie
Totaal: € 1200,00

Online één op één coaching
- Coaching gesprek via Zoom, en/of telefonisch, wat je zelf prettig vindt
- Eénmalig of zo vaak als je wilt
- Voor een luisterend oor, empathie, tips, begeleiding, hulp en advies
- Een uur: € 75,00
- Een half uur: € 37,50

Offline één op één coaching in combinatie met healing
- Eén op één live coaching(- en healing) gesprek van een uur, op afspraak, op locatie in Loosdrecht
- Eénmalig of zo vaak als je wilt
- Voor een luisterend oor, empathie, tips, begeleiding, hulp en advies
- Als gewenst ontvang je een healing
- Een uur: € 87,50

Heb je nog vragen?
Neem dan vrijblijvend contact op zodat we deze met elkaar kunnen bespreken.

Miranda Roijakkers
Groeimanager en Eenzaamheid expert

06 3058 4645
info@mrs-unlimited.nl

