
WAT IS CREATRIX®

Creatrix® is veilig

We starten met een assessment en

verhelderen jouw persoonlijke issues (in

Creatrix® heet een blokkade een issue). Het

voordeel van de Creatrix® methode is dat je

niet terug hoeft te halen of te begrijpen

waar een issue vandaan komt. 

Soms is dit namelijk niet eens mogelijk

omdat je issues ook kunt over-erven van je

voorouders.

Je hoeft eventuele trauma's dus ook niet her

te beleven. Dit maakt Creatrix® een hele

veilige methode.

Creatrix® en Epigenetica

Dat overerven van je voorouders heet

Epigenetica. 

De wetenschap van de Epigenetica heeft

aangetoond dat dit over tenminste 14

generaties kan gebeuren. 

Probeer je eens voor te stellen wat dit

betekent: trauma’s en stress van je

voorouders van misschien wel 300 jaar

geleden erven!

Het goede nieuws is dat epigenetische

veranderingen omkeerbaar zijn. Het is dus

mogelijk om je epigenetische code te

‘resetten’ zodat de blokkades die je ervaart

worden weggenomen. 

En dat is wat we doen met Creatrix®.

Creatrix® is een methode, speciaal ontwikkeld

voor vrouwen, om belemmerende overtuigingen

en emoties op te lossen. 

Deze methode houdt rekening met de

verschillende elementen die voor een vrouw

essentieel zijn om te kunnen veranderen.

De totaalaanpak van Creatrix® zorgt voor

diepgaande transformatie; 

je gaat anders denken, je anders voelen en je

gaat anders doen.

Nu, maar ook in de toekomst.

Zonder jouw eerdere belemmeringen ben je in

staat de stappen te zetten die je eerder niet

kon of durfde (te) zetten en om de keuzes te

maken die je eerder niet maakte.

Je kunt eindelijk het leven leiden dat helemaal

bij jou past!

En natuurlijk zullen dagelijkse gebeurtenissen

nog invloed op je hebben, je bent een mens.

Maar zonder de eindeloos voortslepende

gedachten, emoties en gewoonten uit het

verleden kun je op een natuurlijke manier met

deze gebeurtenissen omgaan.

De positieve effecten van Creatrix® worden

snel zichtbaar en zullen ongetwijfeld 

opgemerkt worden door jouw omgeving.

Je functioneert en voelt je beter als partner,

moeder, zus, dochter, collega/ ondernemer,

vriendin etc. 

En nee, je wordt niet ineens iemand anders..

Met Creatrix® transformeer je naar de 

Beste versie van JEZELF!



Dit wil ik ook!

Om te kijken of je klaar bent voor Creatrix®

word je eerst zorgvuldig gescreend.

Als jij jouw blokkades ERKENT én je KLAAR

bent met de invloed die deze hebben op

jouw leven.. dan is Creatrix® mogelijk ook

het laatste puzzelstukje in jouw persoonlijke

ontwikkeling!

Wil jij in aanmerking komen voor Creatrix®? 

Plan dan een BIG

Blokkade Identificatie Gesprek!

Ik ontmoet je graag.

Eline Busser

Certified Creatrix® Transformologist®

Didamsestraat 10, 6901 HC Zevenaar

06-42234478 info@leefnucoaching.nl

www.leefnucoaching.nl 

Hoe werkt Creatrix® 

Creatrix® is een zeer geavanceerde vorm van

visualisatie. 

Je luistert met je ogen dicht naar een fictief

verhaal dat speciaal is ontwikkeld om het

'denkbrein' te omzeilen en het onderbewustzijn

van VROUWEN aan te spreken. 

Het fictieve verhaal is niet 'logisch' en zit vol

met metaforen. 

Tijdens de begeleide visualisatie worden

belemmerende overtuigingen en emoties

verwijderd en VERVANGEN door constructieve

gedachten of wijsheden die afkomstig zijn van

jouzelf. 

Hierdoor passen ze precies bij jou en jouw

persoonlijkheid.

De transformatie gebeurt TEGELIJKERTIJD op

alle niveaus in jouw gehele wezen; je hoofd

(bewustzijn), je hart (emoties), je intuïtie

(onderbewustzijn) en zelfs tot aan de

EPIGENETISCHE codering in je cellen. 

Hierdoor heeft het DIRECT effect en komen de

issues NOOIT meer TERUG!

Het is zelfs lastig (zo niet onmogelijk) om je na

elke sessie überhaupt nog voor te stellen hoe

jouw issue voelde vóór de sessie en hoe het

jouw automatische reactie in gang zette.

Change a woman and you

change a family, you change a

family, you change a

community, change a

community you change the

world. 

https://www.leefnucoaching.nl/blokkade-identificatie-gesprek
https://www.leefnucoaching.nl/blokkade-identificatie-gesprek

