
Personal Mentorship
Wanneer je kiest voor het pad van Personal Mentorship, dan betekent dit dat je er echt voor 
wilt gaan. Dat je jezelf openstelt voor een andere manier om naar het leven te kijken. Maar het 
betekent bijvoorbeeld ook dat je leert 100% verantwoordelijkheid te nemen voor je leven, zowel 
voor de lusten als ook de lasten. Dit traject is intensiever dan de prepaid card en is puur gericht 
om jou persoonlijk weer stappen verder te laten zetten, doordat je persoonlijk wordt begeleid in 
je transformatie proces. Het pad gaat je nieuwe inzichten brengen, maar ook confronteren met 
aspecten van jezelf die je wellicht minder prettig vindt. Ik ga je helpen om hiermee om te gaan. 
Toch ligt straks het uiteindelijke werk bij jezelf. 

Algemeen
Mentorship vindt plaats op basis van het opbouwen van een gevoelsrelatie met elkaar.
Dat betekent dat de mentor de mentee meeneemt op een reis om alles met diens gevoel te 
bekijken, in plaats van met het rationele verstand. 

Taak van de mentee 
•  Jouw taak is om bereid te zijn ‘to do the work’ en om ook daadwerkelijk het werk daarvoor 

te gaan doen.
•  Je maakt een afspraak met jezelf om voorafgaand aan dit traject, bewust stil te staan en 

jezelf de vraag te stellen: Wil ik dit wel echt? Zowel de lusten als de lasten.
•  Indien zo, dan maak je in jouw agenda/kalender een notitie die zegt: dit is de eerste dag van 

mijn nieuwe leven.
• Je neemt het proces serieus want dan haal jij er voor jezelf het meeste uit.
•  Je begrijpt dat je mentor ook nog andere taken heeft en een prive leven. Jouw mentor staat 

daardoor niet 24/7 voor je klaar maar op van te voren afgesproken tijden.

Taak van de mentor
•  Het is mijn taak om jou te begeleiden zodat jij het werk kan doen wat voor jou nodig is.
•   Ik leer je zaken zoals 100% verantwoordelijkheid te nemen voor alles. 
• Hoe het leven daadwerkelijk werkt volgens het grotere plan. 
• Om op een andere manier naar het leven te kijken en hoe je daarmee kunt omgaan.



Begeleiding van mentor aan de mentee

• We bepalen van te voren samen hoe lang je gebruik wil maken van deze begeleiding. 
•  We bepalen van te voren hoe vaak per maand we contact hebben. Bij voorkeur in levende lijve, 

maar gezien de corona crisis en eventuele reistijd is ZOOM meeten wellicht gemakkelijker.
•  Elke sessie bestaat uit twee delen: Het eerste deel duurt anderhalf uur op de ene dag en 

het andere deel van een half uur vindt plaats op een andere dag. Dit half uur gebruiken we 
om na te bespreken en te fine-tunen.

 •  Deze twee sessies vinden allebei plaats in dezelfde week. De week begint op dinsdag en 
eindigt op zaterdag. 

• De prijs van deze twee delen tezamen bedraagt 225 euro. 
•  Om het meeste uit het traject te halen adviseer ik om deze sessies wekelijks te laten  

plaatsvinden.
•  Voor mogelijke noodsituaties tijdens het traject bepalen we samen wanneer mogelijke extra 

begeleiding kan plaatsvinden. De kosten hiervoor komen bovenop het bedrag van 225 euro.

•  Om gebruik te kunnen maken van zowel een Prepaid Card en/of Personal Mentorship,  
starten we altijd eerst samen met een inzichtsessie. Indien de inzichtsessie reeds heeft 
plaatsgevonden, kunnen we direct aan de slag gaan.

•  Laat het me aub weten wanneer er nog onduidelijkheden zijn.
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