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Deze tijden vragen meer van onze innerlijke 

ontwikkeling. In een veranderende wereld 

worden steeds hogere eisen gesteld aan onze 

capaciteiten op persoonlijk vlak. Zelfkennis is 

essentieel omdat we alleen op basis van een 

nauwkeurig gevoel van wie we zijn betrouwbare 

beslissingen kunnen nemen. 

We beseffen vaak niet dat onze realiteit ook 

wordt gevormd door onze eigen gedachten die 

op verborgen aannames berusten. Maar hoe 

word je je bewust van deze innerlijke ‘bril’ die je 

ervaringen kleurt? 

Gelukkig zijn er instrumenten om je binnen-

wereld te verkennen en van onscherpte naar 

helderheid te bewegen.

De coachingmethode van Felice Derkinderen 

helpt je om nog niet belichte zaken in beeld te 

brengen. (Be)spiegeling met behulp van arche-

typische afbeeldingen is een manier om delen 

te verkennen die onder de oppervlakte liggen 

en innerlijke patronen in kaart te brengen. 

Daardoor ontstaat een completer beeld en krijg 

je een krachtig instrument in handen voor zelf-

ontwikkeling dat verlossende en soms uitdagen-

de duidelijkheid brengt. Werkelijke verandering 

ontstaat van binnenuit.
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“Ik ben me thuis gaan voelen in de wereld 

van archetypen, mythen en symbolen die 

diep verankerd liggen in de wortels van onze 

gemeenschappelijke geschiedenis. Ze geven 

me de mogelijkheid om het hele spectrum van 

menszijn te begrijpen.

Mijn onderzoek naar de psychologie en mytho-

logie die verborgen ligt in de afbeeldingen van 

de Tarot heeft mijn leven verrijkt en verdiept en 

ik heb ze leren kennen als een ingenieus sys-

teem van levensbeschouwing. Een inspirerend, 

krachtig en verhelderend hulpmiddel om zicht 

te krijgen op innerlijke processen, waarmee 

ik graag andere mensen bij hun ontwikkeling 

begeleid. Deze kennis en liefde combineer ik 

met meer dan twintig jaar studie en persoon-

lijke ervaring op het gebied van oosterse en 

westerse wijsheidstradities in mijn coaching-

sessies, trainingen en retraites. Meer informatie 

is te vinden op www.essencecoaching.nl.”    

Wil je met je eigen ontwikkeling aan de slag 

en meer weten over een persoonlijk consult 

of zakelijke mogelijkheden of ben je geïnteres-

seerd in een cursus, bel of mail me gerust. Ik 

denk graag met je mee.  >>  Felice Derkinderen
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“Ik blijf me verwonderen over het vermogen van Felice 

om met warmte en wijsheid handvaten aan te reiken die 

me helpen in mijn leven. Altijd helder en op kernachtige 

wijze, maar zonder oordeel, komt ze tot de essentie van 

wat er diep van binnen speelt. Ze kan woorden geven 

aan zaken die ik zelf nog niet kon duiden en beziet de 

situatie vanuit een fris maar liefdevol perspectief.” 

>>  Rozemund, universitair docent

“Met haar wijsheid over de Tarot en haar integere en 

down-to-earth houding heeft Felice me dichter bij mijn 

essentie gebracht.” 

>>  Lyonie Rollenberg, begeleider van personen met 

autisme en gedragsproblemen

“Door haar intelligentie en integriteit weet Felice com-

plexe problemen helder te maken. Een coachingsessie 

krijgt bij haar een nieuwe dimensie door het inzicht dat 

het verschaft in onbewuste drijfveren en verlangens. 

Vooral diegenen die geïnteresseerd zijn in persoonlijke 

ontwikkeling zijn bij haar aan het goede adres, omdat ze 

de weg wijst naar de weg die op dat moment de juiste is.”  

>>  Marian Mudder, actrice en schrijfster


