
 
 

    
 

COACHING 
THERAPIE 

     NATHALIE GRAEF 

 

WEER IN JE KRACHT NA TEGENSLAG  

      ALGEMENE INFORMATIE 

 

ERVARING VAN CLIËNT 
"Mijn ervaring met Nathalie is heel positief, 
ze geeft me een veilig gevoel, wat zeker voor 
mij heel belangrijk is. Ze luistert goed naar 
wat ik zeg en weet dan precies mijn pijnpun-
ten te ontdekken.”   

  

 
Als coach/therapeut vind ik het een uitda-
ging om jou weer in je  kracht te zetten wan-
neer het leven even niet vanzelf gaat. Daar-
bij maak ik gebruik van mijn kennis en vaar-
digheden als Wielwerktherapeut, Tria-
Wandelcoach en mijn ervaring op het gebied 
van preventie binnen de Geestelijke Ge-
zondheidszorg.  
Door mijn persoonlijke levenservaring weet 
ik wat ervoor nodig is om vanuit tegenslag 
en chaos weer opnieuw te ervaren dat je 
leeft en gelukkig kunt zijn. 
 
Daarnaast ben ik Meester Herborist en laat 
ik me bij mijn werk graag inspireren door de 
wijsheid die de natuur ons aanreikt. 

 

CONTACTGEGEVENS 
 info@natuurale.nl  
 www.natuurale.nl 
 0630019358 
 Dorpstraat 26, 6099 BJ, Beegden 

 
 
 
 

TARIEF 
Tarieven zijn afhankelijk van de duur en aard 
van de coachings– of therapievorm.  
Zie hiervoor www.natuurale.nl 
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Tijdens een eerste gesprek inventariseren we 
wat er globaal aan de hand is en wat de mo-
gelijkheden voor coaching of therapie zijn. 
 
Vervolgens verhelderen we tijdens enkele 
gesprekken wat  er precies aan de hand is in 
je leven, we maken inzichtelijk waarom, waar  
en hoe je persoonlijke proces stagneert. 
Daardoor wordt het voor jou duidelijk wat je 
zelf aan de situatie kunt en wil veranderen.   
 
Met behulp van verschillende coachingstech-
nieken, vanuit o.a. Wielwerk, NLP, RET, CGT, 
Trancewerk, Tria, ondersteun ik je bij het 
weer opnieuw grip krijgen op je leven na ver-
lies of begeleid ik je in jouw groeiproces 
waarbij je de door jouw gestelde doelen gaat 
behalen en daarna weer zelfstandig verder 
kunt. 

 

 
Als mens voel je je goed wanneer je ervaart 
dat je leeft, leert en groeit. Maar een leven 
zit vaak vol obstakels en tegenslag waardoor 
je je soms even niet meer zo goed voelt en 
niet meer weet hoe je verder moet. 
 
Je wordt bijvoorbeeld geconfronteerd 
met het verlies van een dierbare naaste, je 
werk of je relatie. 

Je ervaart problemen met collega's of in je 
relatie met je partner. Misschien merk je 
dat je veel piekert, last hebt van stress, niet 
meer op jezelf vertrouwt of onzeker blijft. 

Je wil je eigen belemmerende gedragspatro-
nen doorbreken, maar weet niet goed hoe. 

Herken je dit gevoel dat je vastloopt? Juist 
dan kan ik je als coach weer op weg helpen.  

 
Je kunt bij mij terecht voor veschillende 
vormen van coaching of therapie. 
 
 

 

 
Meer informatie vind je op de website 

www.natuurale.nl 

 

     VOOR WIE? 

       Juist wanneer jij ervaart dat het leven tegenzit, dan kan ik jou weer op weg helpen! 
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    Rouwverwerking 

    Alternatieve psychotherapie 

    TRIA-Wandelcoaching 

Individuele coaching  

         AANBOD  WAT GAAN WE DOEN?  

 


