Wat is een Soul Journey?
In een Soul Journey gaan we met behulp van geleide meditatie op
zoek naar antwoorden op een wezenlijke vraag van jou. Dat kan
een vraag zijn over je fysieke, emotionele, mentale of spirituele
gesteldheid. Maar ook relatieproblematiek of ouder-kind
vraagstukken kunnen aan de orde komen.
Een Soul Journey brengt je in verbinding met jouw bron van
Innerlijke Wijsheid. Daardoor ben je in staat om steeds meer
vanuit je eigen kern en authenticiteit te handelen.
Een bijzondere vorm van een Soul Journey is Past Life Integration.

Wat is Past Life Integration®?
In een Past Life Integration sessie word je met behulp van
ontspanningsoefeningen en geleide meditatie naar een vorig leven
gevoerd. Daar ga je op zoek naar informatie over wat je belet om
oude patronen, waar je last van hebt en waar je maar niet van af
komt, achter je te laten.
Past Life Integration werkt heel effectief omdat we daarmee
rechtstreeks naar de wortels van het probleem gaan. Soms ligt de
oorzaak van problemen verborgen in een of meerdere vorige
levens. Met als gevolg dat bepaalde, vaak minder leuke
ervaringen, telkens weer de kop opsteken. En je vaak het gevoel
hebt er maar geen vat op te kunnen krijgen, wat je ook probeert.
Veel van onze dagelijkse problemen komen voort uit onopgeloste
zaken uit het verleden of zelfs uit vorige levens. Het probleem is
niet zozeer gerelateerd aan traumatische ervaringen maar meer
aan negatieve beslissingen die we keer op keer genomen hebben
vanuit een bepaalde manier van waarneming van de
werkelijkheid. We zijn ons vaak niet bewust dat we de
werkelijkheid door een bepaalde bril zien. Dat maakt dat we
steeds weer beslissingen in ons leven nemen die ons als de enige
juiste voorkomen. En die vervolgens ons energiepatroon bepalen
en gaan beheersen.
In een Past Life Integration sessie gaat het erom dat je als het
ware een andere bril opzet en daardoor kunt voelen en ervaren
dat de werkelijkheid er ook anders uit kan zien. Maar het
belangrijkste: dat je deze nieuwe ervaring kunt integreren in je
huidige leven zodat er ruimte ontstaat om meer vreugde en
plezier te ervaren. En daarmee dichter bij je kern of je
Zielsverlangen te komen.

Past Life Integration is iets voor jou, als je jezelf afvraagt:
Waarom loop ik telkens tegen dezelfde problemen aan?
Waarom hebben alle therapieën die ik tot nu toe gedaan
heb niet geholpen?
Ik heb het gevoel dat ik iets niet zie? Maar wat?

Wat zeggen mensen die Past Life Integration hebben gedaan?
“Inge is een geweldige coach die haar mensenkennis op
bijzondere wijze combineert met astrologie. Maar ook op
het gebied van Soul Coaching heb ik erg veel aan haar gehad
in mijn persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. De Past Life
Integration sessie die ik bij haar heb gedaan heeft mijn
leven totaal veranderd in meer dan positieve zin.”
Rob B. Arnhem
“Namens mezelf en alle mensen die in mijn leven zijn
wil ik je vanuit het diepste van mijn hart bedanken. Je
hebt mij het grootste gegeven dat ik ooit had kunnen
krijgen. Je hebt mij mijzelf terug gegeven. Dankzij de
bijzondere reis naar een ver verleden ziet het heden en
de toekomst er veel rooskleuriger uit.”
Iris den H. – Baarn
“Inge is an exceptional Soul Coach® who brings
compassion and kindness to each session. Anyone who
would consider working with her will find both safety
and trust as she expertly guides you towards your Soul’s
goals.”
Patti A. - Toronto

Investering in jezelf:
€ 100,-- voor een sessie van 90 minuten
Dit tarief is inclusief 21% BTW en bedoeld voor particulieren.
Zakelijke tarieven op aanvraag.

Wie ben ik?
Inge Terluin-Tjoa
Soul Coach® & Past Life Integration Coach®

Sinds 1991 houd ik me intensief bezig met verschillende
vormen en technieken van coaching en therapie.
Astrologie, Bloesem- & Fytotherapie, Inner Alignment &
Past Life Integration, Yoga & Meditatie en Quantenlogie
zijn onder andere de kennisgebieden en vormen die ik in
coaching en healing toepas. Wat mij vooral inspireert is
andere perspectieven te verkennen, iets waar deze tijd
nadrukkelijk toe uitnodigt.
Mijn kwaliteiten liggen voornamelijk in het waarnemen
van synchroniciteit en in een holistische benadering in
coaching-trajecten.
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