
 

 

Are you ready for a big change? 
 

Wil jij stoppen met overleven en voluit leven? 
 
Wil jij:  
o ontdekken wie je bent, 
o jezelf fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel optimaliseren, 
o de kracht van positief denken ervaren, 
o hoe je comfortzone functioneert en hoe hiermee om te gaan, 
o een positief zelfbeeld ontwikkelen,  
o beter omgaan met tegenslag en problemen,  
o meer (innerlijke) rust ervaren, 
o zelfvertrouwen ervaren,  
o in je kracht staan, 
o genieten en in het NU leven.  

 
Kortom, wil jij 
o een lichter leven waarin je mag sprankelen en stralen, zodat je de wereld de beste versie van 

jezelf kan laten zien? 
o En wil jij daarvoor naar binnen kijken om dat op te ruimen wat nog tussen nu en een toekomstige 

stralende jij in staat?  
 

Dan heb ik een prachtige aanbieding voor je,  
het Lichter Leven programma.  
 
Vanuit mijn opleiding Transformatie coach aan de Bridgeman Academy biedt ik het Lichter Leven 
programma aan. Het programma helpt je om in balans te komen op fysiek, emotioneel, mentaal en 
passie (spiritueel) vlak. We maken een prachtige reis waarin we ontdekken wat je écht leuk vindt. 
Samen gaan we aan de slag om je beste versie te voorschijn te halen. We nemen afscheid van je 
belemmeringen, je irreële angsten en destructieve patronen. Zodat jij je eigen grootste fan wordt en 
steeds meer in flow komt en gaat genieten van het nu, jezelf en anderen. We gaan op zoek naar je 
wensen, dromen en verlangens, zodat jij met passie je leven oppakt en je doelen en wensen zelf 
vorm geeft. 
Het Lichter Leven programma bestaat uit 10 coaching sessies van 2 uur in de periode van maart t/m 
september 2021 waarin we theorie en beoefening doen om jou te leren de dingen te doen die in 
overeenstemming zijn met je eigen kunnen en wie je in essentie bent en zo stapje voor stapje naar 
een lichter leven te gaan.  
 
Dit traject met 1 op 1 persoonlijke begeleiding wordt eenmalig 
aangeboden voor slechts € 495,-  incl. 3 boeken en na elke sessie 
content via mail.       
 
Spreekt dit je aan, ben je geraakt,  
neem gerust vrijblijvend contact met me op. 
contact@irmakool.nl  of  06-13402326.  

‘It’s just once in a lifetime’ 



 

 
 
Lees hier verder voor uitgebreidere toelichting.  
 
Het programma 
Het Lichter Leven programma is samengesteld uit 33 methoden uit vele verschillende culturen, 
tradities en wetenschappelijk onderzoek. Grondleggers Robert Bridgeman en Monique Bruggeman 
reisden de wereld rond om allerlei methoden zelf te ervaren en te doorleven. Het programma bevat 
moderne technieken, zoals oplossingsgericht coachen, cognitieve gedragstherapie, NLP, EFT 
(Emotional Freedom Techniques), Wim Hoff-ademhalingsoefeningen, delen uit het ‘Search Inside 
Yourself’ programma van Google, als ook oudere technieken als meditatie, yoga, sjamanisme en het 
werk van Deepak Chopra en Eckhart Tolle.  
 
Iedere sessie bestaat uit een deel theorie en beoefening. Het programma 
leert je de dingen te doen in overeenstemming met je eigen kunnen en wie 
je in essentie bent. Je ontdekt zoveel meer over wie jij echt bent. Je ervaart 
meer liefde en verbinding met jezelf en met anderen, je leeft intenser, 
ervaart meer rust en plezier en ontdekt welke weg ‘jouw’ weg is. Je leert je 
volledige potentieel te benutten en vergroot hiermee je impact en 
mogelijkheden, om zo te kunnen excelleren in je leven, de liefde en je werk. 
Zo heb je minder last van stress en negatieve gedachten en leer je meer effectieve gewoontes aan. 
Maak je meer bewuste en gezonde keuzes voor jezelf, je evt. gezinsleden en je collega’s en voel je je 
vitaler en heb je meer focus. Je krijgt ook meer inzicht in je eigen rol en communicatie. Door het 
aanleren van zelfhulptechnieken leer je angsten, trauma’s en irritaties zelf aanpakken en oplossen. 
 
Je ontvangt                                                                             
een 1 op 1 traject met maatwerk met daarin alle ruimte en tijd voor jouw persoonlijke situatie en om 
aan blokkades en remmingen te werken. Hierin ben ik je persoonlijke gids, ik leid je door de 
processen en ondersteun je daar waar nodig. Ik gids je naar een lichter leven. Personal coaching in 
optima forma! 
Samen doorlopen wij het programma in 10 sessies van 2 uur. Afhankelijk van jouw wensen en 
voortgang worden deze sessies verdeeld over 3 tot 5 maanden.  
Na elke sessie ontvang je een e-mail met thuisoefeningen, videolinks 
en artikelen om het geleerde te integreren in je dagelijkse leven.  
Het programma is inclusief het Lichter Leven werkboek, het boek “De 
monnik die zijn Ferrari verkocht” en “Start vandaag met Lichter leven”.  
 
Het traject heb ik natuurlijk zelf ook doorlopen. En ik kan je zeggen, ik voel me lichter, enthousiast, 
maak me niet meer zo (onnodig) druk, ken m’n grenzen en ga voor m’n levensdoel. Gedurende dit 
programma wordt ik weer begeleid en krijg ik ondersteuning vanuit mijn opleiding transformatief 
coachen. 
 
Jouw investering                                                                        
10 sessies van 2 uur bij mij in de praktijk of nader te bepalen locatie. Je besteedt dagelijks ongeveer 
een half uur aan de oefeningen die je ontvangt. Je bent gemotiveerd om te willen werken naar een 
Lichter Leven toe.  

Geef jij jezelf deze 

innerlijke reis cadeau? 



 

Het traject bied ik eenmalig aan voor de unieke prijs van € 495,- incl. werkboek, 2 boeken (ter waarde 
van € 48,-) en de content na iedere sessie. Dit unieke aanbod kan gestart worden in maart 2021 en is 
slechts voor de eerste twee cliënten die zich aanmelden.  
(Normaal wordt dit Lichter Leven programma voor € 1500 tot € 2000 aangeboden, maar omdat ik 
startende ben met dit aanbod en het nu nog doe vanuit de opleiding transformatief coachen biedt ik 
het dus voor slechts € 495,- aan.) 
 
In sommige gevallen zijn de kosten van dit traject als scholingskosten af te trekken van de belasting. 
Of je kunt je werkgever vragen dit coachingstraject te betalen. Door te vragen, laat je zien dat je 
initiatief toont en aangeeft wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Je bent per slot van 
rekening veel productiever en positiever als je lekker in je vel zit. Daar profiteert je werkgever ook van. 
Mocht je interesse hebben in dit programma, maar niet de middelen, neem dan contact met me op 
om de mogelijkheden te bespreken. 
 
 
Wat gaat het je opleveren?  
o Je werkt op alle niveaus van je leven waar je een verandering wilt aanbrengen.  
o Je leert een toolbox met technieken die je de rest van je leven gaat gebruiken.  
o Je bent weer in beweging vanuit innerlijke kracht en zelfvertrouwen. 
o Je leeft in balans op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.  
o Je neemt je het leven weer in eigen hand en voel je je letterlijk lichter in je hoofd en lijf. 
o Je voelt je gelukkiger en vrijer, krachtig en sterk door ander en nieuw perspectief. 
o Je ontdekt hoe je verder wilt met je leven en je werk/bedrijf. 
o Je maakt keuzes vanuit je hart en die goed voelen voor jou.  
o Je straalt liefde en compassie naar jezelf uit en anderen. 
  
 
Contact, aanmelding 
Spreekt dit je aan, ben je geraakt, neem gerust vrijblijvend contact met me op. 
contact@irmakool.nl  of  06-13402326 
 
 
 
Met liefdevolle groet, 
 
 
Irma Kool-Schaap 
Levenscoach 
 
i.o. tot transformatief coach 
 
      
 

" Lichter Leven is wijsheid in je doen en laten, 

compassie voor anderen en voldoening halen uit alles 

wat je doet. Het is de stilte in jezelf kennen, het 

positieve zonder gehechtheid omarmen en het 

negatieve accepteren.” 
  ‘Start vandaag met Lichter Leven’ van Robert Bridgeman 
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https://nl.linkedin.com/in/irma-m-kool-schaap-9a51461a
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