
                    

     deelnemer 2021 - 2023, groep 4 

- Wat maakt ZIN! anders?
Jullie brengen het spirituele en het aardse bij elkaar. Jullie leren ons energetisch te 
verfijnen, maar tegelijk met beide benen op de grond te blijven staan. Dat vind ik 
persoonlijk enorm krachtig en waardevol, als ook praktisch in het dagelijks leven.

- Wat heeft ZIN! jou (tot nu toe) gebracht?
Nieuwe gelijkgestemde vrouwen om me heen. 
Door o.a. de opleiding groeit mijn bewustzijn en krijg ik steeds meer contact met mijn 
gevoelswereld en zicht op mijn denken. Het daagt me uit om verder te kijken, groter te 
denken, dieper te voelen en helder te horen.

- Zou je nog iets over ZIN! willen zeggen?
Ik ben blij dat ik me bij ZIN! heb aangesloten en ik mag leren van Yvon, Chantal en 
mijn leergenoten. De fijne leslocatie in Meerssen en de afwisselende werkvormen 
maken de lesdagen plezierig en leerzaam. Ik hoop de komende twee jaar in deze 
groep nog sterk te mogen groeien.

- Wat maakt ZIN! anders?

in the picture           1    



 

    

            
                                            deelnemer 2019 - 2021, groep 2 

- Wat maakt ZIN! anders?
Naast kwaliteit, liefde en passie voor jullie werk, nemen jullie de tijd voor ieder 
individu en zoeken jullie samen mee naar de ware kracht in ieder mens/student.

- Wat heeft ZIN! jou (tot nu toe) gebracht?
Om te geloven in mezelf en mij dat stukje bewustwording en inzichten te geven 
waardoor ik mijn focus richtte op mijn ware kracht. Hierdoor werkte het voor mij twee 
kanten op. Naar buiten toe als therapeut en naar binnen als mens. 

- Zou je nog iets over ZIN! willen zeggen?
Het is een absolute aanrader!   Of het nu om je eigen persoonlijke ontwikkeling gaat, 
het ontdekken/ontwikkeling van je intuïtie,  of als je wilt doorstromen als energetisch 
therapeut. Alles wat ik heb geleerd kan ik in welke rol dan ook in dit leven toepassen. 
Hoe mooi is dat.
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    deelnemer 2017 - 2019, groep 1 

- Wat maakt ZIN! anders?

ZIN! verandert jou persoonlijk, je leert jezelf beter kennen en jouw kwaliteiten 
worden zichtbaar, nieuwe inzichten en vaardigheden worden getraind 

- Wat heeft ZIN! jou (tot nu toe) gebracht?
Meer zelfvertrouwen, een mooie praktijk, kennis en vaardigheden. En de blijvende 
band met ZiN!, ik ben van plan om trainingen via ZIN! te blijven volgen!

- Zou je nog iets over ZIN! willen zeggen?
Een  fantastisch team, zijn Chantal en Yvon, puur, open communicatie, leerzame lessen, 
praktisch en ze zijn zeer empathisch en enthousiast
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    deelnemer 2021 - 2023, groep 4 

- Wat maakt ZIN! anders?
De warmte en liefde die jullie uitstralen naar alle deelnemers en aanwezigen geven 
een gevoel van thuiskomen. Bezig zijn met het spirituele zonder de kijk op de realiteit 
daarbij te verliezen. De lesdagen voelen niet als schoolse dagen maar als momenten 
die in het teken staan van een uitwisseling tussen ieders eigen krachten en 
gevoeligheden. De hoge energie die tijdens de dagen aanwezig is geeft vertrouwen 
en levert prachtige uitwisselingen op. Ik kijk er telkens weer naar uit.

- Wat heeft ZIN! jou (tot nu toe) gebracht?
Waardevolle nieuwe, fijne contacten met een diversiteit aan deelnemers en fijne 
begeleiders. Door dagelijks bezig te zijn met de oefeningen en mijzelf bewust te zijn 
van mijn eigen intuïtie en de verdere ontwikkeling daarvan ervaar ik een gevoel van 
rust en kalmte. Door te vertrouwen op de kracht van deze intuïtie leer ik stapje voor 
stapje hier meer naar te luisteren en te leven vanuit deze ervaringen. 

- Zou je nog iets over ZIN! willen zeggen?
Vanaf het moment dat ik besloot om contact te leggen en een eerste gesprek aan te 
gaan hebben Chantal & Yvon mij een warm welkom laten ervaren en het gevoel 
gegeven dat ik ertoe doe en mag vertrouwen op mijn gevoeligheden. Ik heb mij 
verwonderd over de natuurlijke wijze waarop deze vrouwen op een eerste lesdag al 
een enorm hecht groepsgevoel weten te creëren waarna ook gedurende de volgende 
lesdagen de bijzonder aanwezig energie voelbaar blijft. Ik voel me bevoorrecht om dit 
mooie groeiproces de komende tijd nog te mogen doorlopen. 
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    deelnemer 2020 - 2022, groep 3 

- Wat maakt ZIN! anders?
Down to earth (dus geen kapsones van wij zijn speciaal of wij zijn anders) en vooral 
met plezier spiritualiteit ervaren. Volledig Mogen zijn zoals je bent! Je voelt de 
liefdevolle menselijke ruimte : dat je mag ZIJN.  (Er bestaat geen falen!) 

- Wat heeft ZIN! jou (tot nu toe) gebracht?
Spirituele inzichten en kennis; zo werken dus de spirituele wetten / dat het heel 
natuurlijk en in feite eenvoudig is: Leven vanuit je hart!  
ThuisGevoel; (‘ah, dit is dus wat me al sinds heugenis aan mezelf opvalt’) / Een warm 
bad. Een geruststelling; ik hoef me niet steeds te verantwoorden om wie ik ben.  
Nu begrijp ik mijn leven beter; de weg die je gaat ga je niet zomaar.  
Het belang van intuïtie!  Dat ik meer bij mezelf kan thuis!! komen / thuis zijn. Dat ik 
goed ben zoals ik ben.Sterk gevoel van Vertrouwen. 

- Zou je nog iets over ZIN! willen zeggen?
Ik ben zo blij met de opleiding tot energetisch therapeut. Het is een verrijking. Ik zou 
deze niet hebben willen missen. En ik ben ook blij dat ik jullie heb leren kennen. Het 
voelt als een geruststelling, en ook een soort van vreugde die ik daardoor voel. Ik weet 
niet of ik een therapeut ga zijn, maar hoe ook, ik heb er zoveel geleerd over spirit en 
allesomvattende liefde, dat ik allemaal kan meenemen voor mijzelf en voor anderen…
de rest van mijn leven. Dankjulliewel! 
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    deelnemer 2021 - 2023, groep 4 

- Wat maakt ZIN! anders?
Relaxt

- Wat heeft ZIN! jou (tot nu toe) gebracht?
Ontwikkeling

- Zou je nog iets over ZIN! willen zeggen?
Nooit gedacht dat met spiritualiteit bezig te zijn, zo normaal kan zijn.
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    deelnemer 2020 - 2022, groep 3 

- Wat maakt ZIN! anders?
De opleiding bij ZIN! is voor mij de perfecte balans tussen het spirituele en het aardse. 
Met veel humor, afwisselende lesdagen en meer aha-momentjes dan je je kan 
voorstellen. ;) Alsof alles op z'n plek valt. De inhoud, de groep, de locatie, alles klopt. 

- Wat heeft ZIN! jou (tot nu toe) gebracht?
Een achtbaan aan persoonlijke ontwikkeling, inzichten, groei en heling. En hele mooie 
nieuwe contacten!

- Zou je nog iets over ZIN! willen zeggen?
Meld je aan voor de opleiding! ;) Een life changing experience! 
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           deelnemer 2021 - 2023, groep 4 

- Wat maakt ZIN! anders?
De meest fijne lessen. Mensen die écht naar je luisteren, en het mooiste in ieder naar 
boven haalt. 

- Wat heeft ZIN! jou (tot nu toe) gebracht?
Nieuwe inzichten die mij een hele andere kijk geven op de wereld. Mezelf beter 
begrijpen en de mensen om me heen.

- Zou je nog iets over ZIN! willen zeggen?
Elke les is fantastisch. Yvon & Chantal zijn fantastische docenten, met onwijs veel 
kennis. Ik gun iedereen een kijkje in deze bijzondere maar vooral leerzame weg.

in the picture           8     



 

    deelnemer 2020 - 2022, groep 4 

- Wat maakt ZIN! anders?
ZIN! is voor mij een synthese tussen het aardse en het spirituele. Op een hele nuchtere 
manier wordt je  kennis bijgebracht over wat de spiritualiteit inhoudt, met de intentie 
om je werkelijke essentie aan te wakkeren. Bij iedere student wordt individueel naar 
zijn eigen talenten gekeken en die worden geaccentueerd, aangezien ieder van ons 
een uniek individu is. De lessen zijn divers qua inhoud en elke keer weer vol met 
nieuwe inzichten.

- Wat heeft ZIN! jou (tot nu toe) gebracht?
ZIN! heeft mij met mijn kern in contact gebracht. Door bewustwording ben ik gaan 
leren meer en meer in mijn kracht te staan. Mijn intuïtie is veel sterker geworden en 
verder ontwikkeld. ZIN! heeft mij geholpen om de wazige blik van de werkelijkheid 
helder te maken. ZIN! heeft mij de weg geopend die ik altijd onbewust wilde 
bewandelen maar waarvan ik mij niet bewust was. Hiervoor ben ik enorm dankbaar.

- Zou je nog iets over ZIN! willen zeggen?
Ik raad iedereen ZIN! aan die zijn eigen kern wil ontmoeten, zijn bewustzijn wil 
verruimen, intuïtie wil ontwikkelen en in de kracht wil staan om samen met deze twee 
professionele, lieve en humorvolle dames Yvon en Chantal op reis te gaan.
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    deelnemer 2017 - 2019, groep 1 

- Wat maakt ZIN! anders?
Geen schoolse praktijken, maar een kleine groep met ruimte voor individuele 
aandacht en een mooie combinatie van theorie en praktijk. Deskundige docenten 
staan altijd voor je klaar en dagen je uit het beste uit jezelf te halen. 
Er is enorm veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en de begeleiding tijdens, 
maar ook na de opleiding, is top.

- Wat heeft ZIN! jou (tot nu toe) gebracht?
Ik heb mezelf beter mogen leren kennen. Waar sta ik voor, wat zijn mijn normen en 
waarden?  
Individuele ontwikkeling, steviger in mijn schoenen staan en vertrouwen op mijn 
intuïtie.  
Ik heb mijn eigen praktijk opgezet (Dentener Coaching & Care). Inmiddels heb ik een 
mooie website, gecreëerd door mijn dochter: www.dentenercoachingcare.nl 
elijkgestemde vrouwen om me heen.

- Zou je nog iets over ZIN! willen zeggen?
De opleiding Energetisch Therapeut was een mooie reis met veel aandacht voor 
persoonlijke ontwikkeling. Deskundige docenten staan altijd voor je klaar en dagen je 
uit het beste uit jezelf te halen. De opleiding die ZIN! aanbiedt is geaccrediteerd door 
veel beroepsverenigingen. Ik ben oprecht dankbaar voor deze mooie ervaring, mede 
mogelijk gemaakt door ZIN!
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