
M U N A Y Q I  C O A C H  T R A J E C T E N



Wanneer jij weer in hoge vibratie leeft met je hogere
zelf, dan volg je je hart. En weet je beter wat nu echt
belangrijk is.  Zorg voor een reset. Een schone lei. Een
fris begin met een leven jij vorm geeft. Laat je niet
beïnvloeden meer door anderen die vinden dat je niet
zichtbaar mag zijn. Neem jij het heft in eigen handen?
 

Consult
GESPREK

Dit is voor jou als je stress in hoofd en hart wilt
transformeren. Als het genoeg is geweest. Als je
gemotiveerd bent om in actie te komen. Een intake
gesprek is altijd vrijblijvend omdat ik ga voor jouw
duurzame Stress Transformatie en dat ontstaat alleen
als wij allebei een dikke vette JA voelen om er voor te
gaan!
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RESET YOUR MIND &
SOUL TRAJECT GOLD

B E  Y O U R  B E S T  S E L F
 I N  A  R E L A X E D  W A Y

12 wkn 1 op 1 coaching
Body Mind Release
Natuurgeneeskunde consulten
6 mnd Online programma
Innerlijke reis ceremonie

Jij zit met je mandje vol zware
ballast letterlijk vast. Je mist
positieve gevoelens. En hierdoor is
jouw luchtballon leeggelopen.

Het Reset your Mind&Soul
programma helpt jou 'je shit'
realistisch los te laten en het
terughalen van positieve kracht. 
Dit kost 8 tot 12 weken omdat
herhalende patronen, je gevoelens
en stress hebben vastgezet in het
lichaam.
 
De online CREATE™methode gaat
stap voor stap lichaam en geest
opschonen en weer opladen.
Binnen de eerste twee weken ervaar
je al een lichter (Kolibrie) leven.

INCLUSIEF:

€ 7 5 8 9 , -



Hoe fijn zou het zijn als je weer
kan genieten van een mooi leven
vol overvloed?
Ook mij is het gelukt. :) 
Bel jij mij?: 06 508 69 750

Je krijgt stapsgewijs les in de 6 fundamenten die je
helpen koers houden volgens je innerlijk kompas.
Je ontvangt praktische handvaten .
Oefeningen om in verbinding met je hogere zelf te zijn. 
Beter begrip van de 'Kolibrie 'vaardigheden'.
Inclusief challenge om je gemotiveerd te houden.

Als ondernemer en moeder begrijp ik hoe schaars tijd is. En
gezien ons leven nu eenmaal met ups and downs is, heb ik
een online programma voor thuis ontwikkelt met lessen,
tools en inzichten, om altijd op terug te kunnen vallen. 

O N L I N E   R E S E T  P R O G R A M M A

 € 3 9 7 0 , -

Soms is het fijn als iemand je de weg laat zien..

Let's meet



Kinesiologische test
Detox plan
Stressverlagende tips
MunayQi anti-stress set

Hoe zou jij het vinden als je weer
fit opstaat en je dag begint met
een schone lei?

De stress Detox cursus brengt
balans in verzuring en stress.

Fysieke- en mentale detox
technieken geven je een jong,
mooi en vrolijke uitstraling.

Verhoog je immuniteit op
spiritueel eenvoudige wijze.

INCLUSIEF:

Stress
Teveel
Ontstressen
Power

4 modules 
van Stress naar Powerrr!

€ 5 5 8 9 , -

IN JE KRACHT MET

STRESS DETOX
TRAJECT SILVER



DNA is gevuld met pijn, verdriet,
wanhoop. Via MunayQi rites,
healing en medicijnwiel consult,
tranformeer je op zielsniveau. 

Resultaat 1: Energie om alles uit
het leven te halen.
Resultaat 2: Emotionele
verbinding (intuïtie, omgeving)
Resultaat 3: Mentale focus en
helderheid.
Resultaat 4: Spiritueel bewustzijn

Je krijgt de regie terug over jezelf.
Jij herkent jezelf weer als de
Krijger & Godin die haar prive en
zakelijk droomleven creëert.

Happiness en positiviteit tot in je DNA?

MUNAYQI TRANSFORMATIE 

1-op-1 coaching
12 energetische
transmissies op locatie
Online programma
Innerlijke reis ceremonie

Hoe zie jij jezelf het liefst in de
spiegel?

INCLUSIEF:

JAARPROGRAMMA



Ben jij bereid je in te zetten voor persoonlijke groei?
Sta jij nieuwsgierig en ondernemend in het leven?
Vind jij het jezelf waard om tijd, energie en geld in te
investeren?  Ja?
 1:Meld je dan a.u.b. aan voor een Strategie gesprek
(online of in de praktijk). 
2.Je ontvangt per mail een vragenlijst. Vul die a.u.b. in en
stuur deze eerst terug.
3.Ik werk alleen met je samen als ik denk dat ik jou verder
kan helpen.
4.Jij geeft akkoord op het persoonlijke voorstel, als je er
helemaal achter staat.

Heb jij het budget om een echte KrijgerGodin met Kolibrie
vaardigheden te worden? M.b.v. de MunayQi methode
gaat jouw luchtballon weer vliegen! CREATE your future.

Coaching
TRAJECTEN
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Spirituele groei

Emotionele heling verleden en heden

Problemen onder ogen zien

Veilige weg naar inzichten

Vanuit liefde genieten

leven vanuit je hart

Innerlijke reis Ceremonie

'wordt wie je werkelijk bent'

UITNODIGING

   Solo reis €649,-
Solo reis €649,-
Solo reis €649,-

Groeps reis €
297,- p.p

Groeps reis €
297,- p.p

Groeps reis €
297,- p.p



SYMPTOOMBEHANDELING?

Burn-out herstelprogramma

Preventieve Coaching

Persoonlijke ontwikkeling

De werknemer wil snel herstellen, zonder terugval. En

de werkgever wil loyale werknemers zo snel mogelijk

weer op de werkvloer. Via innerlijke kracht strategieën

behandel ik de oorzaak gericht op Stress Transformatie.

van STRESS naar VITALITEIT 

INVESTEER IN  DUURZAME
INZETBAARHEID!

BMR Traject

Of de MunayQi methode voor preventief-
en herstel mentale gezondheid!



START
REBUILD 
YOUR FUTURE!
MUNAYQI.NL


