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Veerkracht en rustig zelfvertrouwen, plezier en het soepel omgaan met 

tegenkrachten. Het fundament van spontaan en ontspannen je leven leiden 
ligt in je eigen lichaam. De kracht van een gezond zenuwstelsel: leer werken 

met je Natural Empowerment en BodyMind Intelligence. 
 

Welkom! 
 

 
 

 



   

Natural Empowerment & BodyMind Intelligence 
 

 
Spontaan en ontspannen je leven leiden. Van binnenuit keuzes maken in een rustig 
contact met de wereld om je heen. Natural Empowerment als basis voor persoonlijk 
leiderschap. 
 
Natural Empowerment werkt met je autonome zenuwstelsel, je eigen biologie. Het 
gaat uit van je aangeboren kracht en zelfhelend vermogen, je lichaamswijsheid en 
helder aanwezig zijn. Jouw passie, nieuwsgierigheid en levenslust - daar draait het 
om! 
 
In dit cursustraject werk je met BodyMind Intelligence: je gevoelens, gedachten en 
impulsen hebben een sterke fysieke component. Door inzicht te krijgen in de 
neurologische wisselwerking tussen je lichaam en je brein leer je van moment tot 
moment je staat van welzijn en verbinding te verzorgen. Caretaker te worden van je 
emoties. 
 
Meer lezen? https://www.dominiquekrooijmans.com/training-coaching/natural-
empowerment 
 

 
 

Voor wie 
 
Wanneer je: 
 

- Benieuwd bent naar de werking van je brein en autonome zenuwstelsel en de 
invloed daarvan op je dagelijkse leven. 

- Je persoonlijke ontwikkeling een boost wil geven. 
- Jezelf ervaart als gevoelig. 
- Moeite hebt met prikkelrijke of veeleisende omgevingen. 
- Je mee kan laten nemen door de zienswijzen van een ander en daarin je eigen 

wensen en kijk op de dingen uit het oog verliest. 
- Overweldigd kan raken door emoties van jezelf of een ander. 
- Snel gespannen raakt in een samenwerking of nieuwe situaties. 
- Je meer verbonden wil voelen met de mensen om je heen. 
- Aan verandering toe bent maar dit (nog) geen vorm kan geven. 
- Je moe kan worden van je wikken en wegen. 

https://www.dominiquekrooijmans.com/training-coaching/natural-empowerment/
https://www.dominiquekrooijmans.com/training-coaching/natural-empowerment/


   

 
 

- Je niet goed weet of sommige van je reacties en bedenkingen realistisch zijn of 
voortkomen uit een oude beperkende overlevingsstrategie. 

- Je meer wil spreken en handelen in lijn met je authentieke onbevangen ik. 
- Steviger in je schoenen wil staan. 
- Meer energie, creativiteit en spontaniteit wil ervaren. 

 
 
Wat leer je 
 
In dit cursustraject leer je over: 
 

- De wisselwerking tussen je brein en je autonome zenuwstelsel: de werking van 
je autonome zenuwstelsel en de effecten ervan op je gedachten, emoties en 
fysieke impulsen. En andersom. 

- Je hiermee verbonden fight, flight en freeze-strategieën.  
- Felt sense: een subtiele vorm van lichaamsbewustzijn als day-to-day basis voor 

selfcare en autonomie. 
- Zelfregulatie en co-regulatie: hoe deze voor jou het beste werken. 
- De werking van je window of tolerance: de staat van je autonome 

zenuwstelsel waarin jij authentiek en ontspannen aanwezig bent.  
- Hoe je deze kan verruimen. 
- Het vergroten van je emotionele, mentale en fysieke veerkracht. 
- De heilzame kwaliteit van neuroplasticiteit en hoe dit voor jou werkt.  
- Hoe de staat van je autonome zenuwstelsel zichtbaar is in je micromimiek, 
- welke gevoelslagen hieronder liggen en welke invloed dit heeft op de relaties 

met de mensen om je heen. 

 
 

Werkwijze 
 
We komen zeven keer voor een lesbijeenkomst bij elkaar met tussenpozen van circa 
vier weken. Daarnaast krijg je de beschikking over drie individuele consulten waarin 
we inzoomen op wat voor jou op dat moment belangrijk is.  
 
 
 



   

 
Tijdens de lessen is er kennisoverdracht en oefenen we aan de hand van 
praktijkvoorbeelden. Tussentijds oefen je met thuisopdrachten wat weer input is 
voor je vervolgles. We delen over elkaars jaarproject: een zelfgekozen, concreet 
project waar je dit cursusjaar aan werkt en waarin je inzichten over je autonome 
zenuwstelsel leert toepassen. Je legt het zichtbare proces vast in je eigen 
manifestatieboek. Natural Empowerment in de praktijk! 

 
 
 

Data 

We komen op een zaterdagmiddag bij elkaar in een online-lesomgeving* of op locatie 

in Nijmegen en werken van 1 uur tot half 4. Data: 27 februari, 27 maart, 24 april, 22 

mei, 19 juni, 17 juli en 11 september 2021. Zaterdag 9 oktober reservedatum. 

Wanneer de cursusgroep compleet is kan voorafgaand aan het traject in gezamenlijk 

overleg een enkele datum worden verschoven. Een frequentie van 1x per 4 weken 

wordt hierin als richtlijn gehanteerd met het oog op een doorgaande lijn in de 

opbouw van de groepsenergie. 

Drie individuele sessies zijn onderdeel van de cursus en worden in overleg door de 

week gepland, online of in Nijmegen. Duur circa 1 uur per sessie. 

*) met het ook op mogelijke corona-maatregelen kan hiertoe worden besloten 

 

The heart is in the face 

Optioneel Als aanvulling op dit cursustraject kun je een Micro-Expressie Analyse 

aanvragen om nader inzicht te krijgen in je micromimiek en de gevoelslagen die 

hieraan ten grondslag liggen. Een MEA-sessie duurt twee uur. Voor nadere informatie 

en kosten kun je contact met mij opnemen. Meer lezen? 

https://www.dominiquekrooijmans.com/training-coaching/micro-expressie-analyse 

 

 

 

https://www.dominiquekrooijmans.com/training-coaching/micro-expressie-analyse


   

Kosten en inschrijving 
 

Meer weten? Voor nadere vragen over de inhoud en kosten van dit cursustraject bel 

06-254 23 838 of mail naar info@dominiquekrooijmans.com. 

Een kennismakingsgesprek maakt deel uit van je inschrijving. 


