Wil jij sterk, gelukkig
en veerkrachtig
in het leven staan?
Veeeerkracht biedt dé methode
om snel, eenvoudig en voor altijd je
negatieve emoties en belemmerende
overtuigingen los te laten.

Creatrix® Transformologist®

Fijn dat je er bent!
Welkom bij Veeeerkracht, de opwaartse spiraal naar meer zelfvertrouwen, het ontdekken van je
talenten en passies, meer blijdschap, innerlijke rust en inzicht in jezelf! Bij Veeeerkracht maken
we gebruik van het Creatrix®-programma, dé methode waarmee je snel en eenvoudig issues aan
kunt pakken die je belemmeren in het zijn wie je echt bent.

Boosheid, gebrek aan eigenwaarde, verdriet, schuldgevoel, angsten, trauma’s, pijn… Creatrix® is een uniek
programma, speciaal ontwikkeld om vrouwen van hun
belemmeringen af te helpen. Zodat jij je weer onbevangen,
vrij en vol energie kunt storten op wat jíj wilt bereiken.
Niet alleen voor nu, maar met een blijvend resultaat.

Wat is Creatrix®?

Creatrix® is een gepatenteerde methodiek, die in 2012
in Australië is ontstaan en in 2016 in Nederland geïntroduceerd is. Het programma is speciaal ontwikkeld voor
vrouwen, door vrouwen, en werkt beter dan alle andere
behandelingen die je misschien kent. Binnen het programma wordt alles aangepakt wat je bewust of onbewust
weerhoudt van een succesvol en gelukkig leven.

Waarom Creatrix® wél werkt

Van zelfhulpboeken tot coaches, therapieën of zelfs medicatie… Misschien heb je al van alles geprobeerd om je
negatieve emoties en gedachte de baas te worden. Maar
niets bleek te werken, of het effect van al deze dingen verdween na verloop van tijd weer. Dat ligt niet aan jou! Met
Creatrix® heb je dé manier gevonden die je blijvend van je
beren op de weg af helpt! Hoe dat kan? Doordat Creatrix®
gebruik maakt van een zestal belangrijke facetten:
•	Genderspecifiek: vrouwen zitten anders in elkaar dan
mannen. Creatrix® is speciaal door vrouwen ontwikkeld
voor het vrouwenbrein en -lichaam.
•	Compleet: Creatrix® richt zich op je hoofd (ratio), hart
(gevoel) én onderbuik (intuïtie). Alleen door alle drie
deze aspecten mee te nemen, kan een methodiek voor
vrouwen goed werken.
•	Epigenetisch: het is wetenschappelijk bewezen dat jij
in je genen de ervaringen van (onder andere) je ouders
met je meedraagt. Deze issues zijn niet van jou, en het
is dan ook erg lastig om ze op te lossen. Doordat epigenetica binnen Creatrix® een belangrijk rol speelt, ben
je wél in staat deze issues blijvend aan te pakken.
•	Veilig: met Creatrix® hoef je je trauma’s, nare herinneringen of ervaringen niet te herbeleven. Zo wordt dit negatieve gevoel ook niet verder verankerd in je systeem.

Hoe werkt Creatrix®?

Creatrix® werkt op basis van een speciaal hiervoor ontwikkeld script, dat tijdens iedere sessie doorlopen wordt.
Daarbij dringen we door tot de kern van je issues door je
onderbewustzijn in te schakelen. We maken hierbij gebruik
van een geavanceerde vorm van visualisatie, die inspeelt
op het bewuste/onderbewuste. Hiermee zorgen we ervoor
dat je bewustzijn (gedachten) ophoudt je gevoel (onderbewustzijn) te verhinderen, en samen gaat werken met je
gevoel. Zo worden je hoofd, hart en onderbuik met elkaar
in overeenstemming gebracht. Dit zorgt er vervolgens voor
dat je een diep innerlijk weten in jezelf aan kunt boren, dat
je antwoord geeft op je vragen en issues. Op die manier
ben je in staat écht iets te veranderen in je leven.

•	Wederkerig: waar je iets weghaalt (een negatieve
emotie, blokkerende gedachte), moet er ook weer iets
voor in de plaats komen. Met Creatrix® krijg je voor je
negatieve emoties blijvende oplossingen terug, zodat
er geen ‘gaten’ ontstaan waar weer nieuwe ruimte is
voor negativiteit.
•	Eigen: diep in je binnenste heb je al de antwoorden op
je vragen en de oplossingen voor je issues. Bij Creatrix®
ga je een diep innerlijk weten aanboren om die antwoorden te vinden. Doordat de oplossing bij Creatrix®
uit jezelf komt in plaats van dat deze je worden opgelegd van buitenaf, kun je écht een transformatie doormaken.
Creatrix® is de enige methode die gebruik maakt van deze
zes facetten. Hierdoor is je verandering structureel en
blijvend!

SETTING WOMEN FREE
Wat kun je verwachten?

Als je met Creatrix® start, start je een traject met ‘resultaat-garantie’. Dat wil zeggen dat we doorgaan tot we een
duidelijk en tastbaar resultaat hebben. We beginnen met
het in kaart brengen van je issues en we geven aan ieder
issue een rapportcijfer. Hoe hoger het cijfer, hoe meer
last je hebt van dit issue. We stoppen pas met het Creatrix®-traject als je scores tussen de 0 en 4 liggen. Dat wil
niet zeggen dat je nooit meer negatieve emoties ervaart!
Wel dat je er op een goede, natuurlijke manier mee om
kunt gaan, dat ze snel(ler) wegzakken en dat je er minder
last van hebt. Zonder eindeloos voortslepende gedachten en gewoonten uit het verleden. Je zult je energieker,
vrolijker en gelukkiger voelen, gemakkelijker met dingen
omgaan, minder allesoverheersende ‘wat als’-gedachten
hebben, meer begrip voor jezelf en anderen hebben, meer
in het hier en nu zijn, liefdevoller zijn en nog veel meer!

Voor

Na

Onzeker,
laag zelfbeeld

Zelfverzekerd,
zelfvertrouwen, tevreden

Boos en geïrriteerd naar
de kinderen/omgeving

Geduldiger, liefdevoller,
er meer kunnen zijn voor
de ander

Hoofd dat overloopt van
de zorgen en gedachten

Helder hoofd,
dat vrij is van ruis

CREAT

Voor wie is Creatrix®?

“Wat weerhoudt jou van een rustig,
succesvol en gelukkig leven?”

Word jij in je dagelijks leven belemmerd door angsten,
stress, boosheid, onzekerheid, eenzaamheid, faalangst of
verdriet? Het Creatrix®-programma is er voor alle vrouwen
die weer vrij, zonder belemmeringen en vol energie in het
leven willen staan. Het enige wat je nodig hebt, is 100%
commitment om aan jezelf te gaan werken. Het is simpel
en gemakkelijk, het kost niet veel tijd en je gaat geen
pijnlijk traject in. Het enige wat je nodig hebt, is het gevoel
dat je écht iets wilt veranderen!

“In het begin was ik behoorlijk sceptisch. In de loop der jaren heb ik, zowel op mentaal als fysiek
vlak, allerlei vormen van therapie gevolgd. Steeds werden er wel één of twee issues aangepakt,
maar de rest bleef dan toch op de achtergrond aanwezig. Tot er weer iets bijkwam en alles weer
in alle hevigheid bovenkwam. Maar nu, door mijn eigen inzet en de fijne sessies met Linda, mag
het resultaat er absoluut zijn. Eindelijk kan ik weer zeggen dat het goed met me gaat. De laatste
twee jaar heb ik mezelf zo gemist! Nu ik het programma heb doorlopen durf ik te zeggen dat het
Veeeerkracht-Creatrx® traject het 100% waard is.” 									
												- Karin -

Begin met een gerust hart
aan de rest van je leven!
Over Veeeerkracht

Veeeerkracht is in 2015 opgericht door mij, Linda de Vries.
Liefhebber van persoonlijke ontwikkeling en genietend
van ons prachtige gezin met fantastische kinderen. Als
erkend Creatrix®-facilitator en Women’s Transformologist®
is het mijn passie om vrouwen te transformeren zodat ze
mentaal en emotioneel sterk, gelukkig en zelfverzekerd
worden. Het is mijn doel dat vrouwen ervaren en zeggen:
“Linda, jij hebt mijn leven veranderd!” Toen ik Creatrix®
tegenkwam, wist ik meteen dat dit voor mij de ontbrekende
schakel was in alles wat ik tot die tijd gedaan had. Nu ben
ik blij en dankbaar dat ik met Creatrix® het leven van vrouwen
blijvend kan veranderen. Doordat ik één op één met hen
kan werken, kan ik écht het verschil maken. Ik vond en
vind dat geweldig!

“Change a woman and you change a
family, change a family and you change
a community, change a community
and you change the world.”

Wil jij ook een vrij, vrolijk en onbevangen
leven zonder belemmeringen? Neem dan
contact met mij op:
Veeeerkracht – Linda de Vries
06-10557424 / linda@veeeerkracht.nl
Locatie Schijndel
Ericastraat 9A, 5482 WR Schijndel
Locatie Sint-Oedenrode:
De Borgmolen
Philippusstraat 1B, 5492 DB Sint-Oedenrode
Volg mij ook op social media:

SETTING WOMEN FREE
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Veeeerkracht werkt vanuit Schijndel en
Sint-Oedenrode, Noord-Brabant. Indien
gewenst kunnen de sessies ook via Skype
of Zoom plaatsvinden. De ervaring leert dat
de methode net zo effectief werkt met sessies
via internet
als met sessies in de praktijk.
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www.veeeerkracht.nl

