
WELKOM IN DE WERELD VAN AANDACHT VOOR JOU!



Herken je dit probleem?
Ben je jezelf in de hectiek van alledag 
kwijtgeraakt? Denk je: ‘is dit het nu?’ Voelt je 
batterij altijd als halfleeg en zo ook je glas.  
Je voelt je teleurgesteld over je leven, je 
relatie(s), je werk en over jezelf. Je zit niet 
lekker in je vel en voelt je misschien eenzaam, 
zelfs in gezelschap. Je zegt ook nooit zoveel, 
want wie zit er nu op jou en jouw verhalen te 
wachten; dus maak je je klein en hoop je dat 

iemand je ooit eens gaat zien. Je bent altijd 
maar aan het rennen voor je gezin, je werk,  
voor anderen; wanneer is het nu eens tijd voor 
jou? Je voelt je onzeker en je bent bang dat wat 
je doet mislukt. De boog is altijd gespannen en 
je bent snel uit het veld geslagen en het lijkt 
steeds moeilijker te worden om weer op te 
krabbelen. Nee, voor jou voelt het leven en de 
wereld niet vrolijk of positief.

ALS JE AAN HET BEGIN STAAT, IS DE WEG NAAR JEZELF ONZEKER EN ONDUIDELIJK. 
ALS JE JEZELF HEBT GEVONDEN, WAS DIE WEG DE MOEITE WAARD!

Hoe biedt het positiviteitscafe een oplossing?
Het positiviteitscafe is een plek waar je jezelf mag en kan zijn. Het is een plek waar je je thuis  
voelt en waar positiviteit een belangrijke functie heeft. Waar ruimte is voor een lach en een traan. 
Daar waar je een luisterend oor vindt, informatie of hulp kan krijgen. Het biedt ontspanning,  
zorgt voor ontwikkeling en creativiteit; zowel in geest als in het doen. 

Je kan vanuit huis altijd terecht op het online positiviteitscafé, maar ook is er de mogelijkheid tot 
een gesprek met ons tweeën, een ontmoeting of workshop met meerdere mensen. Zo is er voor 
(jou?) iedereen wel wat te kiezen uit het ‘menu’: 
 
• Online trainingen
• Skype gesprekken
• Forums of groepsgesprekken rond een bepaald thema
• Positiviteitscoaching
• Creatieve workshops; het echte knip en plakwerk

Haal het beste uit jezelf. Kom voor jezelf op, kies en leef zoals je dat graag wilt. Krijg weer die 
sterretjes in je ogen! Het positiviteitscafe heeft aandacht voor jou! Je veerkracht neemt toe en 
daarmee ook je flexibiliteit. Je mag nog steeds negatieve emoties en gedachten hebben, maar je 
zal ze sneller kunnen relativeren en loslaten. Je zelfvertrouwen neemt toe, net als je welbevinden 
en levensvreugde. Je kunt weer voluit leven en gaat denken in mogelijkheden in plaats van 
moeilijkheden. Je weet: ik ben goed genoeg en ik mag er zijn!

Toe aan positiviteitsvonkjes?

Groei door positiviteitsvonkjes: een gratis, online training waardoor je positiever over jezelf  
en het leven gaat denken. Je vindt hier opdrachten en tips om zaadjes van positiviteit te zaaien en  
te voeden. Zo kan je dit oogsten in mindere periodes.



Het positiviteitscafe. Altijd geopend!

Over Miranda Kalksma
Ik ben positiviteitscoach en ik heb de vurige 
wens de wereld een beetje mooier te maken. 
Niet als wereldverbeteraar, maar door jou weer 
te laten stralen. Ook jij draagt de vonkjes van 
levenslust en passie in je. Ik help je die vonkjes 
aan te wakkeren, want het is tijd dat je weer 
voluit gaat leven. 

Ik ben Miranda Kalksma, 45 jaar, moeder, 
partner, positiviteitscoach, coach bij kanker 
en toegepast psycholoog. Als jong meisje 
woonde ik in een gezin vol mensen met veel 
temperament. Dit heeft zijn stempel gedrukt 
op mijn jeugd en werd door de jaren heen mijn 
“bagage in de rugzak” steeds voller.  
Eerst maakte mij die kwetsbaarder, maar ik 
zag en merkte dat het mij ook sterker heeft 
gemaakt. Ik mag zijn wie ik ben, omdat ik ben 
wie ik ben. 

Mijn levenservaring en kennis gebruik ik vaak 
om anderen te helpen een stap in de goede 
richting te zetten. De ‘goede richting’ bepaal ik 
niet, dat bepaalt degene zelf. Om te zien dat 
kwartjes vallen en er echt stappen vooruit 
worden gezet, dat geeft mij een goed gevoel. 
Zeg maar gerust dat ik daarvan geniet. 
 
Ben jij klaar om positiviteit toe te laten in 
je leven? Is het tijd om te stralen? Of wil 
je een afspraak maken voor een gratis 
kennismakingsgesprek? Neem dan nu contact 
met mij op. 

Positiviteitscafe
Miranda Kalksma
De Moeraseik 10 - 7325 HM Apeldoorn
Bellen kan op 06 3711 8980 en mailen naar
info@positiviteitscafe.nl

positiviteitscafe.nl


