WAT ONZE KLANTEN ERVAREN
Kim, doktersassistente
‘Ongelofelijk wat Caroline en Maurice kunnen doen samen! Ik raad het iedereen, maar dan ook
iedereen aan! Je hebt allemaal weleens periodes van stress, gevoelens als boosheid/irritatie/
frustratie/wanhoop/verdriet en noem maar op. Zij kunnen je helpen, geloof mij want ik heb dit
zelf mee mogen maken om al die emoties te verwerken! Neem contact met ze op en bespreek
samen waar jouw knelpunten liggen of waar je in je leven steeds tegenaan loopt. Ze kunnen je
overal mee helpen! Ook al kun je bepaalde dingen voor jezelf niet goed verwoorden, zij weten/
voelen precies wat je bedoeld en wat jij nodig hebt! Echt ongelofelijk. Ik dank ze uit de grond van
mijn hart voor wat ze tot nu toe, in zo’n korte tijd, voor en met mij gedaan hebben.’

Mark, beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid
‘Ik wilde jou en Maurice nogmaals bedanken voor de twee sessies. Ik heb veel geleerd over mijzelf
en vooral hoe ik op een meer relaxte en positieve manier in het leven kan staan en mezelf
positief kan ‘beoordelen’. Het geeft mij enorm veel kracht en relativeringsvermogen.
Bijzonder wat en hoe jullie het doen.’

Sonja, coach
‘Lieve Caroline en Maurice, terug naar mijn gevoel, mijn lichaam.
Alleen maar voelen, niet denken. Ik was het kwijt. Nu weet ik meer dan daarvoor hoe belangrijk
het is mijn gevoel te volgen. Hoe belangrijk het is gewoon mezelf te zijn en me niet te verbergen
achter een lach of een aangenomen rol. Met jullie open hart, tijd en aandacht hebben jullie mij
geholpen, sterker nog… Jullie hebben mij laten voelen en ontdekken.
In therapeuten land zijn er veel bezig hun ego te voeden. Bij jullie heb ik tegenovergestelde
ervaren en dat maakt jullie bijzonder. Dankjewel daarvoor… Het was het geld zeker waard…’

Veel meer ervaringen lezen?
http://cbcoaching.nl/ervaringen
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WAT BIJZONDER IS…

INDIVIDUELE SESSIES

…aan onze manier van werken?

Coaching & Healing:

Wij, Caroline Bun en Maurice Hirschhaut, geven alle sessies samen. We voelen,
horen en zien wat er met jou aan de hand is. Dan weten we precies wat er voor

Je ontvangt heldere inzichten. Je weggestopte en

diepere gevoelens komen weer naar boven. We helpen je die te voelen, te verwerken
en weer dichtbij jezelf te zijn!

jou nodig is om je beter te voelen en gelukkig te zijn in je leven en je
werk.

G RO E P S S E S S I E S

We geven je inzichten en helpen je vastgezette oude emoties te verwerken.
Dat voelt bevrijdend. Daardoor kom je dichter bij jezelf.

Van Gedachten naar Gevoel: Leef je teveel vanuit je hoofd? Voel je je
gespannen, onrustig of (zwaar) vermoeid? Voel je je (enigszins) geblokkeerd? Ben je niet in

In de sessies werken we met bijzondere, door Maurice gemaakte, muziek die

staat voluit te leven en gelukkig te zijn? Dan is deze serie van vier krachtige groepssessies

emoties oproept en losmaakt. Caroline werkt met haar krachtige helende handen

iets voor jou.

om los te maken wat vast zit en je te geven wat je nodig hebt.

Het effect!

Spirituele Ontwikkeling: De eerste stap is ‘Spirituele Ontwikkeling I’.
Gedurende vier weken leer jij jouw begeleiders van ‘boven’ kennen. Je leert ze te voelen,

Wij helpen je (terug) naar je gevoel, je beter en krachtiger te voelen,

hulp te vragen en te ontvangen. Een schitterende spirituele en therapeutische reis door al

écht van jezelf te houden én op jezelf te vertrouwen. Je merkt dit

je emoties. Hierna bieden we een prachtige verdieping in Spirituele Ontwikkeling II en III.

doordat je gedrag verandert. Je hebt veel meer energie. Je weet en voelt weer
beter wat je wilt. Daardoor werk je met meer plezier en leef je gelukkiger. Het
enige dat we van jou nodig hebben is jouw vertrouwen en dat je je voor ons, en

Healing Satsang Nights: De Healing Satsang Nights zijn wonderlijke
avonden, magisch om mee te maken. Kom naar deze bijeenkomsten als je meer uit je leven

onze manier van werken openstelt. Als je dat doet, is heel veel mogelijk. Zelfs

wilt halen. Of omdat je op een laagdrempelige manier kennis wilt maken met onze manier

dat wat tot nu toe niet mogelijk leek.

van werken.

Caroline Bun

Spirituele Jaartraining:

In onze groepssessies zit een prachtige opbouw.

14 intensieve bijeenkomsten met coaching, healing en spirituele ontwikkeling.
Een bijzonder programma dat nergens anders op deze wijze wordt aangeboden.

