Leefstijl & zo
We leven in een onzekere tijd
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Als leefstijlcoach kan
ik je helpen met:
• Bewustwording van je leefstijl.
Hoe zorg je voor jezelf als het gaat
om je vitaliteit en energie (voeding,
beweging, slaap en ontspanning)?
• Keuzes maken die écht werken.
Leef je zoals je wilt leven, doe je
dingen die bij jou passen en die je in
je kracht zetten, in je werk en privé?
• Omgaan met stress-situaties.
Wat geeft jou stress, hoe herken je
dat bij jezelf en wat helpt jou om in
stress-situaties toch rust te vinden
en in balans te blijven?
• Een persoonlijk plan van aanpak.
Met praktische en haalbare doelen
en acties; voor nu en voor later.
• Opstaan en weer doorgaan.
Hoe pak de draad weer op als het
even tegenzit, wat helpt jou daarbij?
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Het Coachingslab hanteert de actuele corona maatregelen en coacht online, wanneer mogelijk ook face2face op locatie.

