
FAQ
Hoe weet ik dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met mijn persoonlijke kwesties?
Het creëren van veiligheid is de basis van de Soul Cirkels en hierover gaan we uitgebreid
met elkaar in gesprek tijdens de eerste bijeenkomst, zodat elkaar wensen en verwachtingen
helder zijn en iedereen kan zijn wie hij of zij is.

Mijn basisregels: 
1. Alles wat in de Soul Cirkels wordt besproken blijft binnen de groep.
2. We gaan vanuit non-judgement met elkaar om.
3. We respecteren elkaars grenzen.
4. Je moet níets en alles mag er zijn.

Wat moet ik me voorstellen bij zo een bijeenkomst?
Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema. We starten met een meditatie, er
vindt groep coaching plaats, bewustwordingsoefeningen (in duo’s of in groep), visualisaties
en coaching met begeleidend schrijven. We spelen ook in op dát wat er in het moment
ontstaat. Tijdens de bijeenkomsten krijg je ruimte om notities te maken, zodat je proces
zichtbaar wordt en er acties uit ontstaan waar je zelf thuis mee aan de slag kunt.

 Wat als ik er een keer niet bij kan zijn?
Ik wil je uitnodigen om een dikke vette JA tegen jezelf te zeggen en alle data in de agenda
te blokken voor JOUW Soul Cirkel moment. Je bent het waard!

Kan ik ook online deelnemen?
Op dit moment zijn alle Soul Cirkels in fysieke vorm en is er geen mogelijkheid om online deel
te nemen. 

Waar zijn de bijeenkomsten?
De bijeenkomsten vinden plaats in de mooie Yogastudio van Irene Poell in het Cwartier in
Weert. 

Kan ik in twee termijnen betalen?
Ja, dat kan. Neem hiervoor even contact met mij op via de mail: info@fulphil.nl 

mailto:nfo@fulphil.nl
mailto:nfo@fulphil.nl


FAQ
Bied je de Soul Cirkels ook individueel aan?
De Soul Cirkels is echt een groepscoaching. Wel is 1 op 1 coaching zeker mogelijk, meer
informatie hierover vind je via deze button: https://fulphil.nl/1-1-coaching

Ik twijfel of het iets voor mij is, kan je me helpen?
Zeker, graag zelfs! Plan een matchcall met mij in, zodat we samen kunnen bekijken welk
traject bij jouw verlangen past. 

Kan ik ook eerst op een andere manier met je kennismaken?
Zeker weten, aanstaande maandag kan je kennismaken d.m.v. een introductieavond Familie-
opstellingen. Ook op zaterdagochtend 8 oktober vindt een introductie-ochtend plaats, waar ik
je van harte voor uitnodig. 
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