
PIT COACHING TRAJECT  
Pit - als een zaad dat ontkiemt en tot volle bloei mag komen!

Wat mag je verwachten:

Wacht niet langer en meld je aan “Zijn zoals je bedoeld 
bent, met jouw passie en talenten tot je bestemming 
komen!” 
 
Persoonlijke coaching: 
1. Versterk je persoonlijke kracht. Verleden, heden, 
toekomst! 
2. Laat je inspireren. Investeer! 
3. Bloeiend de toekomst in. Ontdek je talenten, je 
passie en je bestemming. 
 
De coachbegeleiding biedt jou een programma om het 
beste uit jezelf te halen, richting te bepalen en tot je 
bestemming te komen.   
 

Dit uitgebalanceerde “Total Balance” programma is 
opgezet door Carianne Ros, christen therapeut, coach, 
spreekster en schrijfster. 
 
Er wordt uitgegaan van een totaal mensbeeld. Hierbij 
wordt er dus niet alleen gekeken naar het heden en je 
toekomst maar juist ook naar het verleden, je basis en 
fundament. De gehele mens is belangrijk waarbij we 
op zoek gaan naar balans in geest, ziel en lichaam. 
Wanneer 1 van deze gebieden in disbalans is, zullen ze 
effect hebben op andere gebieden van je leven. 
 
Welke hindernissen en belemmeringen ben jij 
tegengekomen? Bewust en onbewust kunnen deze 
belemmeringen jou nog steeds ervan weerhouden om 
te groeien. En achterhaal wat energie kost en wat 
energie geeft zodat daar een goede balans in kan 
worden gemaakt. 
 
 
 
 
 

www.pitcoaching.nl 



Deze investering zal jouw leven een positieve wending 
geven. Een stuk overgave waar je iets kostbaars voor terug 
krijgt. Leven zoals God jou bedoeld heeft.  
 
Gun jezelf deze periode van groei door investering in tijd, 
gesprekken, opdrachten en opbouwende events. 
 
 Alleen voor echt gemotiveerde deelnemers die er klaar 
voor zijn om op te staan, stappen te zetten en tot bloei/ 
bestemming te komen. Vragen en/of  aanmelden? Neem 
vrijblijvend contact op. Met liefdevolle groet, Annelies 
Mertens 
 
 

Pit - als een zaad dat ontkiemt en tot volle bloei mag komen! 

We gaan ook aan de slag met een persoonlijk profiel en 
een motivatieplan. Waarin duidelijk naar voren komt waar 
jij gemotiveerd van wordt en waar jij goed in bent. Dit als 
voorbereiding op het toekomst deel: tot je bestemming 
komen en de ideale balans in jouw leven! 
 
Samen stappen maken door geloof en vertrouwen dat God 
zal openbaren wat jij nodig hebt om tot volle bloei te 
komen. Om opnieuw te ontdekken wie je bent en mag 
zijn. 
Graag doorloop ik samen met jouw deze stappen aan de 
hand van het Total Balance programma. 

- 15 Coach gesprekken van 55 minuten.  
Met vele inzichten, vragen en opdrachten om aan de slag
te gaan. Op basis van( creatieve) therapie, coaching en
pastoraat.  
- Jouw persoonlijke werkmap van Total Balance.  
Opgedeeld in 3 delen, te weten: 
- Verleden (wie was ik?), heden (wie ben ik?), toekomst
(wie word ik?). 
 
Als Bonus: een inspirerend event! 
- Inspirerende (mp3) wandeling: Met thema: Nabijheid of
Geliefd! (www.beleveniswandeling.nl) 
 
Totaal 1295,- (incl btw) 

Wat ontvang je:


