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m i r a c l e s  m e m b e r s h i p
voor ondernemers met een groot hart die hun bedrijf 

succesvol willen runnen zonder compromissen te 
hoeven sluiten aan wie je bent.

BROC HURE

Een bedrijf bouwen op basis van JOUW missie in 
deze wereld, zonder compromissen te sluiten aan 
wie je bent, wat je biedt en hoe je leeft, is NIET 
iets dat ‘iedere gemiddelde ondernemer even uit 
zijn mouw schudt’….. 

En DAAROM hebben wij …

m i r a c l e s

m e m b e r s h i p
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Een bedrijf bouwen op basis van JOUW missie in 

deze wereld, zonder compromissen te sluiten aan 

wie je bent, wat je biedt en hoe je leeft, is NIET iets 

dat ‘iedere gemiddelde ondernemer even uit zijn 

mouw schudt’….. En DAAROM hebben wij … 

Miracles Membership
Voor coaches, kunstenaars, sprekers, trainers, 

advocaten, architecten, consultants en andere 

ondernemers met een groot hart, die hun bedrijf 

willen (uit)bouwen zonder dat het hen hun leven 

kost, hun gezin of relaties schaadt of hun Missie en 

hun boodschap voor de wereld tekort doet… 
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Als je dit leest, dan heb je een bedrijf of je ziet 
jezelf een bedrijf starten. 

In elk geval zie je dat JIJ iets te bieden hebt en daar wil JIJ 

verantwoordelijkheid voor nemen. Gebaseerd op wie  je bent, maar 

vooral op wat JIJ aan deze wereld wilt bijdragen. Wat JIJ ziet. De 

wereld waar JIJ in gelooft. Je wilt bijdragen vanuit je HART. Je wilt 

uit het ‘systeem’ en bijdragen vanuit wat je ZIEL hier kwam doen. Je 

wilt groeien, impact hebben en bijdragen ZONDER dat je verzuipt 

in verwarring en gedoe dat om je heen en in je is. Je begrijpt dat je je 

alleen vervuld zult voelen als je iets wezenlijks bijdraagt, maar ziet 

niet hoe dat kan zonder compromissen die je echt niet wilt!

Je weet best hoe je ‘succesvol’ volgens de ‘normen’ kunt zijn, maar 

er kan zoveel MEER. Je kunt zoveel MEER geven, zoveel MEER 

bijdragen. 

Oh ja, en….. Je wilt GELD verdienen. EN je wilt dat het proces 

makkelijk, eenvoudig, vloeiend, consistent, voorspelbaar en simpel 

is. 

Ja, dat vat het wel zo’n beetje samen, toch?

Grote kans dat je om je heen kijkt en je steeds opnieuw afvraagt “hoe 

KAN ik dan bijdragen, iets echts betekenen en GELD verdienen, 

zonder mee te doen aan alle marketing ‘trucjes’, schreeuwende 

guru’s en sales zooi, gewoon met mijn energie en op mijn manier.“

Je wilt gewoon wat je wilt. Een diepe blijvende impact maken. Bouwen 

aan een maatschappij waar je hoop ziet, liefde, plezier, passie, 

harmonie. Maar waar je ook kijkt, je ziet, angst, onrust, mensen die 

hun aanbod pushen op een manier die jij niet wilt. En je vraagt je af 

hoe je in HEMELSNAAM mee kunt doen en bij kunt dragen op een 

manier die KLOPT.  Gewoon met wie je bent. 



4

#
m

ir
ac

le
sm

em
b

er
sh

ip
m i r a c l e s  m e m b e r s h i p

voor ondernemers met een groot hart die hun bedrijf willen runnen 
zonder compromissen te hoeven sluiten aan wie je bent

m i r a c l e s

m e m b e r s h i p

Je voelt je verloren. Alleen. Overwhelmed. Onzeker. Tekort schieten. 

Vol goede moed, maar het schiet niet op. Je voelt je soms groot, soms 

klein. Maar je wilt VERDER. 

En sinds Corona is dat niet beter geworden…. Waar gaan we dan 

beginnen met die wereld verbeteren? En hoe kan JIJ dan daar aan 

bijdragen EN geld verdienen EN jezelf zijn?
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Als er 1 ding is dat je je moet realiseren dan 
het dit:

Er is nu een prachtig en kostbaar moment in de samenleving waarin 

we werkelijk kunnen ZIEN en VOELEN WAT we dan willen en waarin 

we stappen kunnen zetten om het echt te creëren. Morgen is NIET 

bepaald. We creëren het. En ja, met ‘wij’ bedoel ik JOU. Ons. De 

ondernemers die vanuit hun hart werken. Onze stem DOET er toe. 

En de wereld heeft ons nodig. Bang of niet. We moeten tevoorschijn 

komen. DIT is waar wij op hebben zitten wachten. Dit is ONS moment. 

Wij ZIJN het antwoord. 

Alleen…. Als we om ons heen kijken ziet het er best ingewikkeld 

uit. Best veel. Uitdagend. Chaotisch. En met onze dienstverlenende 

aard hebben we nou niet echt geleerd HOE we dan het antwoord 

kunnen ZIJN. We hebben eerder geleerd hoe we kunnen vermijden. 

Stil houden. Afwachten. Meebewegen. Doen alsof. Klein blijven. 

Zaakjes voor elkaar houden. Geld verdienen voor de rekeningen. 

Verstoppen. Alleen tevoorschijn komen als we zeker weten dat ‘ze’ 

het willen horen…. 

Prima tot zover. Alleen….de wereld heeft ONS nodig. Kijk maar om 

je heen!

Welke wereld wil JIJ eigenlijk in leven? Als alles 
mag en alles kan? 

Misschien een vraag waar je wel eens stiekem over nadenkt. Maar 

waarschijnlijk voel je je eerder boos over wat je ziet, machteloos of 

heb je teveel onzekerheid in je eigen leven om het gevoel te hebben 

dat jij echt veel kunt doen. Hoe je je authentieke stem verstaanbaar 

maakt. Zonder dat je zoveel over je heen krijgt dat jij niet meer weet 

hoe je daar een antwoord op kunt zijn laat staan geven. Bovendien 

wil je zelf ook gewoon eerst je zaakjes voor elkaar hebben.

Maar heb je je wel eens afgevraagd hoe ‘de wereld’ ontstaat? Door 
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wereldbeelden en overtuigingen van MENSEN. Mensen die iets doen 

en ergens in geloven. En ELK mens heeft invloed. OOK JIJ. Maar niet 

door iets te ‘vinden’ of stilletjes te ‘hopen’. 

We moeten het voorbeeld ZIJN dat we in de wereld willen ZIEN. 

Niet stil zitten, op de bank blijven mediteren, braaf meedoen, ons 

klein maken, stiekem meedoen, of verstoppen. We moeten zijn wat 

we geloven. In volle overtuiging, in volle zekerheid. En DAN onze 

stem gebruiken op een manier die GEHOORD en BEGREPEN wordt. 

Zodat we gevolgd worden. Impact hebben. Invloed. 

We kunnen dit gevecht winnen. Maar niet door te reageren. We 
moeten het antwoord ZIJN. Niet alleen maar ‘roepen’ wat ‘zij zouden 
moeten’…..

Dus, mijn vragen aan jou, niet in een specifieke volgorde:

• Wat IS jouw bijdrage?
• Hoe kun JIJ het antwoord zijn, voor de mensen waar je om 

geeft en die je wilt helpen?
• Wat is JOUW visie?
• BEN je werkelijk in je hoogste frequentie, of doe je dat in 

meditatie en laat je je de rest van de dag meewaaien met 
de ‘waan van de wereld’? Overwhelmed, bang, boos. 

• Word je GEHOORD?
• HOE draag je bij?
• Doe jij alles alleen, of omring je je werkelijk met krachtige 

mensen die weten hoe ze verandering teweeg brengen en 
effectief zijn?
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Er zitten twee kanten aan dit 
verhaal: je bedrijf, en jij als mens. 

Meeste business coaches refereren aan mindset als iets dat je ‘even 

anders inricht’, en hebben het er wel over, maar laten je niet zien 

HOE je die dan verandert. Op zijn best sturen ze je bij hardnekkige 

dingen naar een life coach. 

Meeste life coaches refereren aan business als een ‘dat komt 

allemaal vanzelf goed als je je overtuigingen goed hebt’. Begrijpelijk, 

alleen het laat je ook iets zien over hun eigen bedrijf…. Ze zijn nu 

eenmaal echt geen business coaches en dat is niet voor niets!

In werkelijkheid heb je BEIDE nodig. Dat wil zeggen: als je je missie 

wilt vervullen en HARMONIE en BALANS wilt. Geluk. Niet alleen 

maar ‘dienen’ maar ook werkelijk vrijheid en een voorbeeld willen 

zijn van wat je uitdraagt. 

Iedereen die er ECHT voor gaat weet dat een bedrijf bouwen net 

als zeilen is. En net als bij zeilen, is er meer voor nodig dan een 

bootje, zeiltjes omhoog en klaar. Je moet je voorbereiden. Je moet 

weten waar je mee bezig bent. Je hebt met meer te maken dan 

alleen je eigen schip.  Er kan onderweg van alles gebeuren wat je 

niet kunt voorspellen bij het wegvaren. Hoe simpel je bootje ook is, 

er is meer dan alleen iets begrijpen over hoe een zeil werkt….

Maar - net als met zeilen- zijn er veel verschillende manieren om je 

voor te bereiden. En zoveel verschillende vaarwateren en schepen. 

En ze zijn allemaal goed, afhankelijk van wie jij bent en wat jij wilt. 

Maar voor allemaal geldt: er zijn veel aspecten waar je naar kunt en 

moet kijken. 
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En - net als met bij zeilen- hoewel jij wel degene bent die het schip 

stuurt of de verantwoordelijkheid hebt, heb je verschillende mensen 

nodig om je te helpen wil je echt gelukkig en vervuld varen. Al was het 

maar iemand die het plezier en succes met je VIERT en je helpt om 

niet in gevaar te komen als dingen anders lopen of het weer omslaat. 

En - net als met een zeilen - geldt dat als je IMPACT wilt creëren, waar 

dat dan ook maar uit bestaat -als was het alleen maar het plezier 

delen- je hulp en steun nodig hebt. Als je momentum wilt bouwen, 

je tijden wilt verbeteren, lol wilt hebben, je doelen wilt halen, heb 

je support nodig die je helpt met dat wat jij NIET ziet, en NIET weet, 

VOORDAT het je onderuit haalt. Met schade of in noodweer terecht 

komen kan ALTIJD gebeuren, ook op het IJsselmeer,.... dus je MOET 

weten of je daarop afstevent en wat je dan kunt doen VOOR het 

zover is. 

Je hebt het beste support team in de wereld van business training 

nodig, EN de beste life coaching, SAMEN. Anders ben je alleen 

maar heel hard rondjes aan het rennen en jezelf worsten aan het 

voorhouden. Als dan het resultaat uitblijft, word je boos op jezelf. En 

misschien ook wel op je (potentiële) klant, die dan dus NIET wordt 

geholpen. 

Want laten we wel wezen: ook al zijn er oplossingen voor ALLE 

problemen op deze wereld. Als deze werkelijk voor JOUW KLANT 

zouden helpen, dan had hij geen probleem meer. En dat heeft hij 

WEL. En zonder JOU, komt hij daar NIET uit. 

Een succesvol bedrijf leiden met je hart vraagt veel, maar het geeft 

ook de grootste kans op een vervullend leven.

Belangrijker….. Misschien neem JIJ genoegen met minder, of kleiner. 



9
m i r a c l e s

m e m b e r s h i p

m i r a c l e s  m e m b e r s h i p
voor ondernemers met een groot hart die hun bedrijf willen runnen 

zonder compromissen te hoeven sluiten aan wie je bent

Maar:

 

1. Is dat ECHT zo? Of ben je eigenlijk bang?
2. Kijk om je heen! WE HEBBEN JE NODIG!!! We KUNNEN 

de wereld niet mooier maken zonder JOU. En wees eerlijk: 
je bent hier NIET gekomen om de zuurstof op te maken 
en dan stilletjes te vertrekken. Je kwam hier om BIJ TE 
DRAGEN. Niet om ‘de rekeningen te kunnen betalen’, maar 
om wezenlijk te helpen bouwen aan een betere wereld.

Er IS nu eenmaal NIETS vervullender dan het vervullen van je 
levensmissie en het brengen van jouw gaven door te doen waar JIJ 
voor bent gekomen!

Dus, laten we starten, ok?

Laten we voor we starten, voor we ook maar 
iets om kunnen veranderen, eerst eens in 
kaart brengen welke elementen meeste 
ondernemers over het hoofd zien of niet (op 
orde) hebben...

1. Een duidelijk plan, gebaseerd op helderheid, purpose, 
dienstbaarheid en plezier.

2. Een uitstraling die KLOPT met jouw energie. Met wie JIJ echt 
bent.

3. Een product of ecosysteem dat zichzelf verkoopt - omdat het 
100% in lijn is met wat de wereld ECHT wil en 100% in lijn is met 
jou

4. Een sterke charismatische uitstraling, met stevige wortels en een 
visie zo groot als je wildste dromen

5. Een krachtige groep mensen om je heen die ook grootse ambities 
hebben en WETEN waar ze mee bezig zijn en die jou echt groter 
maken  en in STAAT is om je goed bij te sturen en feedback te 
geven terwijl je dit pad bewandelt.
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6. De skills om je boodschap over te brengen aan een groot publiek 
vanuit zekerheid en inspiratie

7. Een zelfzorgstructuur en -routine waar jij mee start. Zodat jouw 
visie in JOU leeft. Elke. Dag. Alsof het je eerste dag is en  je elke 
dag de volle energie hebt die je nodig hebt en die je kunt richten. 
Steeds weer. Wat er ook om je heen gebeurt. 

In de afgelopen jaren hebben wij meer dan 400 ondernemers 

geholpen met hun bedrijf laten groeien vanuit hun echte talent en 

drijfveren en energie zonder hun leven te offeren. Elke keer komt 

het weer neer op deze 7 elementen. 

De kans is groot dat je op dit moment…

• ... bang bent dat als je voor jouw manier kiest je alles kwijt 

raakt en beter even kunt wachten ‘totdat…..’ (vul maar in 

waar jij op wacht…)

• … gebrek hebt aan helderheid…

• … (bijna) alles alleen doet en in elk geval alles via jouw 

bord gaat, van boekhouding tot ict tot klantenservice tot 

productlevering…

• … je bang bent dat als je groeit het ten koste gaat van de 

kwaliteit voor de klant, hij betaalt immers voor ‘jou’, en je wilt 

beschikbaar zijn...

• … niet echt een marketing systeem hebt… en vaak vraag je 

je af waarom je dat zou moeten of willen hebben. Je energie 

zou gewoon mensen aan moeten trekken. Bovendien vind je 

meeste marketing niet erg authentiek en aantrekkelijk. Dus…

• Je hebt wel ideeën, maar je weet niet echt waar je moet 

beginnen en al helemaal geen tijd om tijd te maken …

• Je luistert naar veel verschillende mensen en raakt eerder 

verward van alle goedbedoelde adviezen dan dat je weet wat 

JIJ dan nu moet doen en helderheid krijgt over JOUW pad ...
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• Je voelt je niet zeker over een stap zetten want je weet niet-

als je eerlijk bent- of het wel gaat leiden naar de vrijheid die 

je zoekt, en het risico van NOG meer op je bord wil je niet, je 

wilt vrijheid, dus …

• Je hebt het gevoel dat je het misschien zou kunnen verpesten 
…

• Je hebt het gevoel dat je met een voet op het gaspedaal trapt 

en met ander op de rem en geen idee hoe je uit de spin komt 

…

• Je vertelt jezelf dat je het wel goed vindt zo, dat klein beter 

is, dat je zo er ook wel komt, op jouw tempo, in jouw stappen, 

dat alles wel op zijn tijd vanzelf goed komt.

• In werkelijkheid heb je geen idee hoe je uit je cirkel moet 

stappen. En soms vraag je jezelf af of het wel voor je is 

weggelegd, of het wel KAN op jouw manier ...

• Je hoopt stiekem dat iemand langs komt en dingen 

overneemt maar vraagt niet echt  om hulp en weet niet eens 

welke hulp zou helpen

• Je hoopt dat klanten vanzelf komen als je gewoon je inhoud 

op orde hebt

• Je hoopt vurig en ‘weet zeker’ dat ondernemen ‘gewoon’  

vanzelf gaat als jij je inhoud op orde hebt en een goed mens 

bent

• Je hebt het gevoel dat alle andere dingen te moeilijk zijn

• Je voelt een gebrek aan controle, maar wil niet iemand zijn 

‘trucjes’ leren, je wilt JOUW manier, maar dat werpt nog 

geen vruchten af

• Je wil je niet druk maken over geld of omzet maar snapt ook 

niet echt waarom dat nou ZO MOEILIJK is!
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Je voelt je niet echt een ondernemer
Van buiten lijkt het alsof je alles voor elkaar hebt en op een rijtje

Voor jou voelt het alsof je van het een in het ander rolt en soms geen 

idee hebt waarom

Soms vraag je je wel eens af 
waarom mensen je eigenlijk 
betalen en of ze dat wel zouden 
moeten doen...

Nog 1 zo’n jaar en loondienst zou zo gek nog niet zijn.

Het punt is…
Je weet DAT je iets waardevols te brengen hebt.

Je WEET wat je de wereld wilt bieden en hoe je wilt bijdragen aan 

die wereld en aan je gezin en de mensen om je heen.

JIJ weet wat er mogelijk is. 

Je verdient prima, maar je vermijdt ECHT je hart te volgen op een 

zichtbare manier. Je verstopt je, bang dat het te moeilijk blijkt, te 

veel van je vraagt, dat je per ongeluk toch te klein bent, je 60-80 uur 

per week moet werken, het je te veel kost, je geen idee hebt hoe, 

niet weet waar je nu in moet investeren, je al ZOVEEL gedaan hebt 

en uitgezocht, en het nog niet ECHT heeft geholpen. Je relatie. Je 

zenuw gestel, je bent moe. Je WILT het niet zo moeilijk!!

Je weet dat je hulp nodig hebt.
Je hebt al veel hulp gezocht...

Programma’s, trainingen, webinars, je kent ze…

En het heeft je gebracht waar je nu bent. Uitgeput. Onzeker of je het 

wel kunt. Of het wel kan. Zoals jij het wil. 
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Het probleem? 
Je hebt niet ‘een’ plan nodig, maar JOUW plan.

Je hebt niet ‘een’ business model nodig, maar JOUW business model.

Je hebt iets nodig wat voor JOU werkt. Niet iets waar JIJ voor moet 

werken. 

Je hebt focus nodig en kennis over waar JIJ nu je aandacht en focus 

op moet richten. 

Stap voor stap. Naar JOUW bedrijf. 

Niet een “zo werkt het voor iedereen” plan.

Elke ondernemer en elke expert waar wij mee hebben gewerkt 

heeft een andere set talenten, een andere energie, een andere 

persoonlijkheid, een andere bijdrage aan de wereld, een andere 

doelgroep, een andere boodschap, een ander leven. 

De afgelopen jaren hebben wij meer dan 400 coaches, sprekers, 

consultants, healers, kunstenaars, advocaten, architecten en 

ondernemers geholpen en geleerd hoe ze een winstgevend goed 

lopend bedrijf kunnen maken gebruik makend van HUN EIGEN 

energie op een manier die IMPACT maakt en goed is voor HEN. 

Zonder dat het hen hun leven kost. 

Met ons werk hebben we niet alleen impact op mensen hun bedrijf. 

Het is niet zo moeilijk om een omzet van een miljoen in een jaar 

te creëren. Alleen dan heb je daarna geen relatie meer, haten je 

kinderen je, vinden al je vrienden je een idioot en ben jij burn-out. 

Wij leren mensen hoe je CONTROLE terug krijgt over jouw LEVEN 

door je bedrijf te laten groeien. Niet door het resultaat, maar door 

het proces. Jouw bedrijf moet ook goed zijn voor JOU. Niet alleen 

voor je klanten. Jouw bedrijf bouwen moet JOU ook voeden, niet ‘pas 

als er geld binnenkomt door jezelf opzij te zetten’.  Onze studenten 

leren hun EIGEN kracht kennen, gebruiken, inzetten en vergroten. 
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Ze leren hoe ze een antwoord ZIJN, voor zowel de wereld als zichzelf. 

Ze hebben betere relaties, minder stress, vrije lummeltijd, en DOEN 

aan zelfzorg terwijl ze zich daar GOED over voelen en zijn TROTS 

op zichzelf. Belangrijkste: wij leren onze studenten van ZICHZELF 

te HOUDEN, met alles wat dat betekent door het bouwen aan  een 

geweldig bedrijf ...

Ze hebben het stuur in handen. HUN kracht. HUN boodschap. HUN 
leven. 

We hebben TOP mensen gecoacht uit alle 
lagen van het bedrijfsleven op elk denkbaar 
werkveld.
Relatie coaches…    Fotografen…

Consultants…    Kunstenaars...

Artsen…     Boekhouders…

Kappers…     Sprekers…

Kinder coaches…    Trainers…

Verloskundigen…    Therapeuten…

Advocaten…     Virtual assistants....

Schilders en bouwvakkers…  Film makers…

Architecten…    Ontwerpers…

Muzikanten…    Uitvaartondernemers…

ICT’ers…     Schrijvers...

Allemaal hebben ze 1 ding gemeen: ze gaan voor BIJDRAGEN. 

Lopen warm voor ECHT. Ze willen authentiek zijn. Ze hebben een 

hekel aan ‘fake’, ‘standaard’, ‘gelikt’, ‘oppervlakkig’, ‘trucjes’. Ze willen 

wel geld verdienen, maar daar GAAT het niet om. 

Iets dat mij altijd dwars heeft gezeten is dat mensen naar ZOVEEL 

anderen luisteren buiten zichzelf om. De meeste LEREN nota bene 

anderen om naar zichzelf te luisteren, maar hoe ze zichzelf kunnen 

vertrouwen en wat dat werkelijk betekent als het gaat om hun 

bedrijf bouwen is moeilijk. Daar vertrouwen ze zichzelf niet. 
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Niet vreemd, gegeven het feit dat het bouwen van een bedrijf niet 

direct datgene is waar je het allermeeste ervaring mee hebt in je 

leven. Maar het is wel de ENIGE manier waarop je ooit impact zult 

maken. 

Wat betekent dit allemaal voor jou?

Het betekent dat je je tijd verdoet als je steeds blijft luisteren naar 

mensen buiten jou die ofwel een heel ander soort bedrijf hebben 

dan jij - of erger: geen bedrijf… - of met een standaardoplossing 

komen die voor ‘iedereen’ werkt, en dat je op weg bent naar 

frustratie en teleurstelling als je gaat proberen te luisteren naar je 

eigen interne stem als je geen ervaring hebt met het bouwen van 

een succesvol bedrijf ...

Het is niet makkelijk om momentum te creëren zonder een plan dat 

echt klopt met jou EN met wat jij wilt, het juiste advies en zonder 

dat je weet hoe je tijd en ruimte kunt creëren om er überhaupt voor 

te gaan zitten terwijl je al zo moe bent!

Dus niet zo raar dat je denkt: het moet maar vanzelf. We zien wel. 

Ik kom er wel op mijn manier. Laat mij maar. Ik wil er niets ‘meer’ bij 

hebben. 

Het klopt dat je moet vertragen vertragen vertragen vertragen. 

Alleen…… wel op een manier die zal zorgen dat je diep genoeg gaat, 

zodat de levensenergie je ook ECHT kan gaan versnellen! Zomaar 

uitrusten brengt je niet verder. Jezelf onder druk zetten al helemaal 

niet. 

Je bent niet moe omdat je ‘gewoon te veel’ doet. Je bent moe omdat 

je leeg loopt op HOE je het doet. Ja, het MOET minder. Maar niet 

zomaar. Het moet meer UIT JOU komen, terwijl jij minder ‘doet’. Je 
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hoeft niet meer te weten. Ook niet meer te doen. Je moet alleen 

leren hoe JIJ gedragen wordt en vooruit komt. En dat is iets dat 

niemand je ooit heeft geleerd. Het MAG niet alleen om jou gaan, het 

MOET zelfs. Je bedrijf mag en moet OOK goed zijn voor JOU! EN 

dat KAN. Makkelijker dan je denkt. 

Wij doen niet alsof wij alle wijsheid in pacht hebben. 

Ik ben geen guru. 

Er zijn dingen -als het gaat om ondernemen- die ik ken als mijn 

achterzak.

Verkopen vanuit je eigen ziel, creëren van producten die helemaal 

van jou zijn en bij je horen die de wereld ECHT wil hebben en om 

smeekt, strategie zodat jouw klanten kraan niet dicht hoeft en jij 

toch niet meer uren draait, conversie, techniek…

Daar ben ik goed in. Steengoed. 

Ik heb sinds 2000 verschillende succesvolle bedrijven gebouwd. 

Zelf en voor anderen. Ik heb met grote leiders gewerkt. Ik heb met 

kleine ondernemers gewerkt die net gestart waren met een ideetje. 

Daarnaast ben ik traumatherapeut. 

In die tijd heb ik onder meer teams gebouwd waarin mensen uit 15 

verschillende culturen met zeer uitlopende achtergronden met ziel 

en zaligheid samenwerkten aan complexe innovatieprojecten en 

die dit  het meest vervullende vonden dat ze ooit hadden gedaan. 

Maar naast dat IK je help, zit ons echte GOUD hem erin dat wij niet 

alleen Suze en Jakko en ons team zijn, maar dat je lid wordt van een 

community. Een hechte familie. 

En wij zijn HEEL kieskeurig wie in die familie zit. Wij zeggen 

nee als we je niet kunnen helpen. Wij zeggen nee als we je niet 

willen helpen. Wij zeggen nee als je niet bij de groep past. Onze 

studentengroep, onze ‘familie’, is uniek. Ze gaan (letterlijk) voor 
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elkaar door het vuur. Ik ben IEDERE DAG tot tranen geroerd nu 

in deze Corona tijd als ik zie hoe onze studenten elkaar helpen om 

hier BETER uit te komen dan ze erin stapten. Belangeloos. Om bij te 

dragen aan de missie van anderen. 

Dat is waarom we zoveel succes boeken. NIEMAND is hier bezig 

om naar het punt te komen waar ‘we het allemaal weer alleen 

kunnen doen’. Omdat niemand het alleen kan. We redden het in 

deze wereld alleen maar als we het samen doen. Echt. Vanuit de 

ruimte die we zelf innemen, en anderen helpen om dit OOK te 

doen. Niet door ons in te houden in de hoop dat dat de ander helpt, 

maar door het VOORBEELD te zijn en de ander op te tillen naar 

waar hij in potentie hoort. 

DAT is waarom sommige van onze studenten al 4 jaar bij ons zijn. 

Het zit zo:
Meeste programma’s ‘daarbuiten’ zijn niet zo goed als ze zouden 

kunnen of moeten zijn. Ik heb meeste gevolgd en sommige zelfs 

helpen creëren...

Bij allemaal, zonder uitzondering, heb ik best iets geleerd, maar 

voelde ik mij daarna, als het aankwam op implementatie, opeens 

aan mijzelf overgeleverd.

Bij allemaal, zonder uitzondering, hoorde ik wel dat ‘mindset 

cruciaal’ is, maar hielpen ze mij NIET met het daadwerkelijk shiften 

daarvan, daar werd ik aan mijzelf overgeleverd...

Meer dan 2000 mensen hebben onze trainingen, events, webinars 

en cursussen gevolgd. Meer dan 400 de intensieve opleidingen. 

Ik ben 20 jaar ondernemer en heb alle pieken en dalen en hoeken 

daarvan gezien. Ik heb met hele grote corporates gewerkt en 

net gestarte eenmanszaken aan huis. Ik heb alles geprobeerd 

en gedaan, hetzij zelf, hetzij anderen geholpen het te doen. Van 

mislukken tot miljoenen omzet. 
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En alles wat we hebben gecreëerd hier is gebaseerd op die lessen. 

Die lessen in persoonlijke groei. Die lessen in business. Die lessen in 

wat werkt voor JOU. 

En dat is uniek. 

Mijn 1 op 1 werk richt zich op ondernemers die een omzet van 

boven de € 250.000 hebben en toe zijn aan serieuze groei en het 

bouwen aan een op maat gemaakt team. 

Maar ik heb voor alle ondernemers die juist naar dat punt toe willen 

groeien, en eerst de stappen willen zetten om die basis te creëren, 

verschillende manieren om met ons te starten. Van beginner tot al 

‘best gevorderd’. Van persoonlijk leiderschap tot basisprincipes van 

een goed gezond bedrijf. Op elk niveau van ondernemen wil je iets 

anders. Moet je iets anders leren. Ben je aan andere input toe. 

Maar bij ELK niveau van ondernemen geldt dat je een krachtige 

groep van medestanders kunt gebruiken die je aanmoedigen, 

meekijken en helpen leren van je fouten. Er doorheen helpen als 

het tegenzit. En naast je staan wat er ook gebeurt. Niets minder dan 

onvoorwaardelijk respect en onvoorwaardelijke liefde. 

Omdat je er bent. Omdat je ertoe doet. Omdat je iets BIJDRAAGT. 

Aan onze gezamenlijke droom: een wereld waarin iedereen zijn 

volle potentie bijdraagt, zijn ruimte echt inneemt en zo vervulling 

vindt, en die leidt tot VREDE en HARMONIE. 
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DAT is waarom we 
Miracles Membership 

hebben gecreëerd.
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Het gaat als volgt… 

1) Als wij overtuigd zijn dat je bij onze community past en we 
jou kunnen helpen, krijg je een uitnodiging om lid te worden. 

2) Aan de start krijg je een intake gesprek waarin we samen 
kijken wat jouw pad is, waarin we diepgaand samen kijken 

wat je wilt in je leven, in je bedrijf, in de wereld, zodat we 

goed begrijpen hoe we je het beste kunnen helpen en wat nu 

komend jaar en de komende 90 dagen het beste voor je is om 

te doen. 

3) Je krijgt toegang tot al onze online modules, online 

community en coaching groep (los verkocht voor € 2.497 per 

drie maanden) 

4) Je krijgt toegang tot de Miracles Academy:
Ons online platform waarin je Miracles van elk formaat 

kunt creëren en waar we momenteel maandelijks content 

toevoegen. Al onze trainingen komen op dit platform te staan 

als online modules. JA, ook de retraites! Stukje bij beetje 

werken we eraan dat ALLES hier is en je alsmaar toegang 

krijgt tot meer! En gewoon vanuit je eigen plek alles in je 

eigen tempo kunt doen. 

5) Je krijgt toegang tot Meditation Miracles:
Meer dan 50 door Suze geleide meditaties om je te gronden, 

je uit te lijnen met je intrinsieke kracht, je volledige potentie, 

je Goddelijke Licht en je te helpen om werkelijk NEER te 

zetten wat je hier KWAM DOEN!

6) Je krijgt toegang tot onze Miracles Coaching:
Maandelijks is er een groeps Q&A coaching sessie met alle 

leden waarin Suze inzoomt op thema’s en onderwerpen en 

elk onderwerp uit elk levensgebied kan worden behandeld. 
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Alles wat jouw afhoudt van je eigen Innerlijke Kracht kan je 

hier naar voren brengen. Alles wat leidt tot jouw volgende 

stap in je ontvouwen van jou als mens en jouw bedrijf. 

Deze basispunten zitten in ELK lidmaatschap. 

Stap 7) is dat we samen kijken welk pakket bij jou past en wat je 

nodig hebt. 

Afhankelijk van waar je staat zijn er diverse combinaties en 

mogelijkheden om in een kleinere groep met meer commitment 

coaching te krijgen -of zelfs 1:1 met Suze - en wij geven maandelijks 

diepgaande dagen om je wortels van je missie te versterken 

(Mission Miracles) en diepgaande dagen om aan je bedrijf en je 

marketing te werken (Make It Work dagen) en is er door het jaar 

heen 6 keer een driedaagse ‘Je Geld of Je Leven’ training, en 6 keer 

een bijzondere, diepgaande vijfdaagse retraite.  

Afhankelijk waar jij nu staat, omvat een 
membership een of meer van de volgende 
programma’s:

Maandelijks:
Mission Miracles dagen - persoonlijk werken aan het verdiepen 

van je wortels, opruimen van belemmeringen en je missie het 

vertrouwen en de zekerheid meegeven die het nodig heeft.

Business Miracles dagen - business dagen waarop we werken aan 

je marketing, sales, teksten, boodschap, ideale klant, kijken wat er 

lukt en wat niet, je kunt oefenen met dingen en waarop Suze met je 

spart en je alles leert in DETAIL over wat wel werkt en wat niet en 

hoe je bij je authenticiteit komt.
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Jaarlijks:

Als je van tevoren besluit een heel jaar lid te worden en je daaraan 

committeert, krijg je de volgende bonussen - afhankelijk van het 

niveau waarin je instapt: 

Business Miracles:
Hier begint de MAGIE! Meeste ondernemers hebben wel iets 

geleerd over marketing, sales, mindset. En meeste dingen die je 

daarover leert zijn behoorlijk prima. Maar…. Voor meeste mensen 

leiden deze trainingen toch NIET tot de doorbraak die zij zochten… 

Stop maar met zoeken. Deze training leert je hoe alle stukjes op zijn 

plek vallen en niet alleen je bedrijf bouwt vanuit JOUW ENERGIE, 

op JOUW MANIER, maar leert je ook hoe je alles wat je tot nu toe 

hebt geleerd echt aan het werken krijgt VOOR JOU. ZONDER 80 

uur per week te buffelen, jezelf opzij te zetten en je gezin in de 

wacht te zetten. 

Speaking Miracles:
Spreken is een vak apart. Je hebt altijd van die sprekers, die niet 

alleen een ‘goed verhaal’ hebben, maar je echt van begin tot eind 

op het puntje van je stoel krijgen. Waarbij je een speld kunt horen 

vallen in de zaal. Niet alleen door wie ze zijn en hoe ze aanwezig 

zijn, maar ook met wat ze teweeg brengen in de wereld. Waar je al 

je vrienden heen wilt sturen. En van de daken wilt schreeuwen dat 

dit eindelijk klopt! 

In deze retraite leer je in detail wat het verschil is tussen ‘goed 

spreken’ en ‘de hele zaal met JOU meekrijgen. Gewoon door wie JIJ 

bent. Met JOUW verhaal. Zodat de hele zaal met je mee wil. Met je 

aanbod. Met je ideeën voor de wereld. Met jou.  Zodat je verhaal de 

impact krijgt die de inhoud verdient!

Leadership Miracles:
Heb je je ooit afgevraagd hoe je kunt zorgen dat je met ZEKERHEID 

kunt zorgen dat iedereen in je publiek 100% begrijpt wat je bedoelt, 
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en iedereen voor wie jij er bent SNAPT VOELT en WEET waarom 

ze met JOU in zee moeten en willen gaan, en ze na afloop komen 

vragen HOE ze dan jouw aanbod kunnen krijgen? Dat ze je komen 

VRAGEN of je ze wilt verkopen? Dit is je training!

En het beste is, het gaat niet ‘alleen maar’ over leiderschap vanaf 

het podium, maar ook hoe je zorgt dat je teamleden vrijwillig zich 

hun benen onder hun lijf vandaan rennen voor je. Laten we eerlijk 

zijn. Je team werkt voor JOU, en JOUW MISSIE, toch? Of twijfel 

je hoe je die betrokkenheid creëert? Hier leer je. Alles. Over. 

Leiderschap. Moeiteloos. Vanuit JOUW energie. 

Marketing Miracles:
Meeste marketing trainingen leren je hoe je meer materiaal moet 

creëren, hoe je boodschap de wereld in moet, hoe je opvalt, hoe je 

aandacht trekt en verleidt. Hoe je massa’s mensen op Social Media 

aantrekt. 

En ja, dat is zinvol. Maar…. Heb je je ooit afgevraagd hoeveel 

mensen je nou werkelijk moet bereiken en wat DIE mensen moeten 

HOREN van jou? In deze training leer je hoe je je helemaal kunt 

afstemmen op een groep dat WACHT op jou, die nu NIET geholpen 

wordt, en NOOIT geholpen zal worden of gefrustreerd zal blijven in 

hun leven als JIJ niet laat zien wat je voor hen kunt doen. Bovendien 

leer je hoe je kunt zorgen dat ZIJ jouw boodschap verder gaan 

brengen. Geen trucjes, maar echt uit hun hart, omdat ze geholpen 

zijn. Omdat je hun leven hebt veranderd. 

Marketing zoals het moet zijn. Zodat jouw boodschap de impact 

maakt die klopt bij wat jij komt doen op deze wereld. 

A Year of Miracles Retreat:
Wl je je jaar inrichten met niets minder dan Miracles het hele jaar 

door op alle levensgebieden? Niet per ongeluk, maar express? En 

ik bedoel een ECHT miraculeus jaar? Tijdens deze retraite gaan 



24

#
m

ir
ac

le
sm

em
b

er
sh

ip
m i r a c l e s  m e m b e r s h i p

voor ondernemers met een groot hart die hun bedrijf willen runnen 
zonder compromissen te hoeven sluiten aan wie je bent

m i r a c l e s

m e m b e r s h i p

we naar een eiland waar we een diepe duik nemen in wat je ziel 

verlangt. We werken aan al je levensgebieden en stemmen af op de 

levensstijl die past bij hoe je wilt dat het leven zich ontvouwt, zodat 

het inderdaad ‘komt zoals het komt’, omdat je samenvalt met wie je 

bent en met wat je komt brengen, je AANTREKT wat je verlangt, en 

OPEN staat om het te ontvangen. Elke. Dag. Opnieuw. Het. Hele. 

Jaar. Door. 

Miracles Celebrations:
Gedurende het jaar vieren wij de overgangen van de seizoenen 

en de shift in energie die daarmee gepaard gaat. Door ons af te 

stemmen op de natuur stemmen wij ons af op een veel groter 

bewustzijn. In het moment. Aanwezig. Tijdens deze dagen doen 

we krachtige transformatie rituelen die jouw leven in lijn brengen 

met wie je bent en wat je hier kwam doen waarbij we de kracht van 

de natuur en de elementen gebruiken om je te laten voelen en te 

laten ervaren hoe groot je bent als je al je kracht in jezelf toelaat en 

benut! 

Je kunt je niet veroorloven om deze dagen te missen als je werkelijk 

geeft om de missie van je Ziel. Maar waarom zou je tot hier 

gekomen zijn met lezen als dat niet zo was? 

Al deze onderdelen zijn toegankelijk voor je, 
afhankelijk van je niveau van lidmaatschap.

Er zijn 4 niveau’s:

1. Creating Miracles
2. More Miracles
3. Ultimate Miracles
4. Complete Miracles

Alle pakketten hebben vaste en een aantal variabele delen. 
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Afhankelijk of je direct voor 1 jaar committeert of per maand 

aankijkt kan je zelf een heleboel kiezen. 

Samen kijken we welk lidmaatschap voor JOU gaat opleveren wat 

JIJ nu nodig hebt. In het kort zijn de pakketten als volgt:

1. Creating Miracles
Dit pakket kan voor jou zijn in twee situaties: 

1) je bent net gestart, niet helemaal zeker weet waar je 

heen wilt, een steun in de rug wilt, een community, 

maar stap voor stap. 

2) Je bent al een heel eind, hebt bijna alles van ons 

geïmplementeerd, het loopt als een tierelier, maar je 

wilt de community houden omdat je aan alles voelt hoe 

waardevol dat voor je is om je gezond te houden!

2. More Miracles
Ook dit pakket kan voor jou zijn in twee situaties: 

1) je bent net gestart bent, maar wilt VOORUIT. Je bent 

er KLAAR voor. Je wilt hulp, actie, en resultaat. Terwijl 

je je ook realiseert dat vertragen belangrijk is. Rustig 

aan, terug naar je kern, Je WILT wel werken aan je 

bedrijf, maar je bent MOE. Je hebt al zo hard gewerkt. 

Nu ben JIJ even. Werken aan je wortels. Zodat je een 

fundament hebt om op te bouwen. 

2) Je bent al een heel eind, hebt bijna alles van ons 

geïmplementeerd, maar je wilt graag nog maandelijks 

je wortels komen verdiepen. Je staat al behoorlijk 

op eigen benen, maar je voelt en ziet en ervaart diep 

van binnen hoeveel steviger dat is als je alle steun 

ter beschikking hebt. Hoeveel MEER de wereld van 

je krijgt als jij jezelf echt laat omarmen en echt DIEP 

wortelt en een tribe hebt om je heen.
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3. Ultimate Miracles
Ook dit pakket kan voor jou zijn in twee situaties: 

1) je bent net gestart bent, maar wilt VOORUIT. Je bent 

er KLAAR voor. Je wilt hulp, actie, en resultaat. Terwijl 

je je ook realiseert dat vertragen belangrijk is. Rustig 

aan, terug naar je kern, maar ook ECHT zo dat het gaat 

versnellen graag!! Je wilt je wortels stevig, intensief 

werken aan je marketing, vanuit je hart, maar niet nog 

jaren er over doen!

2) Je bent al een heel eind, hebt bijna alles van ons 

geïmplementeerd, maar je wilt graag nog maandelijks 

komen sparren. Je implementeert en voelt hoe 

ontzettend steunend de Make It Work groep is. Je 

hebt nog niet alle retraites gedaan. Hoeft ook niet 

allemaal tegelijk. Je staat al behoorlijk op eigen benen, 

maar je voelt en ziet en ervaart diep van binnen 

hoeveel steviger dat is als je alle steun ter beschikking 

hebt. Hoeveel MEER de wereld van je krijgt als jij jezelf 

echt laat omarmen.

4. Complete Miracles
Dit pakket is voor jou als je vaart wilt maken. Je bent er 

KLAAR voor, en er KLAAR mee. Je hebt omzet, resultaat, 

implementeert, maar werkt te hard. Het is nu stoppen 

of doorgaan. En jij kiest voor doorgaan. Dwars door al je 

patronen de rust vinden. Je ‘weet’ alles wel, maar hebt het te 

druk en te veel omhanden om te zien waar je moet beginnen 

met implementeren. Je hebt een team, je hebt klanten, je hebt 

een gezin, en het is burn out of succes. Er zit weinig tussen. 

Misschien heb je al een jaar Ultimate Miracles gedaan, en ben 

je nu TOE aan versnelling. Niet door te duwen, maar door 

effectief te worden. Efficiënt. Je wilt MEER geven. Je tijd 

benutten. In dezelfde hoeveelheid uren MEER bereik, meer 

IMPACT. En je bent bereid te doen wat dat vraagt. Je bent snel 
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in implementatie, voelt je bijdrage, hebt wortels, je marketing 

werkt. Het is gewoon tijd voor een serieuze stap. De stap naar 

IMPACT. 

Je wilt niet alleen een antwoord ZIJN, je wilt 
ook zoveel mogelijk mensen meenemen. In je 
team en in je klantengroep. Je bent eraan toe. 
Kom maar door. 

Nadat we hebben gekeken wat we voor je kunnen betekenen heb 
je een 1:1 strategiesessie met Jakko, die met je kijkt welk niveau 
van lidmaatschap nu bij je past. 

Deze call, die opgenomen wordt en enorm veel inzicht geeft in jouw 

bedrijf en waar je staat, is het uitgangspunt voor je komend jaar en 

de eerste 90 dagen. 

Elke 90 dagen evalueert Jakko met je in een strategie call wat 
werkt, hoe verder en op welke manier dat het best klopt voor jou. 

Dit geeft je de allerbeste strategie die jij maar kunt wensen. Je krijgt 

wat nu helpt, wat je kunt overzien en we helpen je stap voor stap 

groeien terwijl we je leren vertragen vertragen vertragen vertragen, 

zodat de stroom van levensenergie zowel jou als je bedrijf gaat 

versnellen. 

Je staat er NOOIT MEER alleen voor. We helpen je niet alleen met 

de beste inhoud, ook met de beste manier voor JOU om die weg 

te volgen. Juist wel aan je business werken, juist even aan andere 

levensgebieden, juist eerst zorgen voor rust, alles kan en iedereen 

is anders. 
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Een traject dat JOU steunt. In wat JIJ nodig hebt. Dat is wat we je geven. 

Dit is al een idioot aanbod. 

Maar…. Er is meer. 

We willen gewoon dat jij JA tegen JOU zegt. Dat je jezelf eindelijk 

gunt om wat je in je hebt ECHT in de wereld te zetten in de vorm die 

goed is voor jou en goed is voor de wereld. Dat je jezelf gunt dat je er 

BETER van wordt. Fysiek. Emotioneel. Financieel. En we willen dat je 

AANSLUIT bij ons leger van ‘love warriors’. We zijn BLOEDSERIEUS 

in het bouwen van een leger waardoor die wereldvrede er komt! En 

dat kunnen we niet zonder jou. 

Dus, we WILLEN dat jij NU ja zegt. JA, tegen 
jezelf. Dat je je NU committeert aan je groei. 

Aan het VERVULLEN van je levensmissie.

Dus, als je nu ja zegt, krijg je - behalve onze 
volledige toewijding, trouw, eeuwige liefde en 
vriendschap:

1. Twee maanden korting als je in 1 keer een jaar vooruit 
betaalt

2. Extra coaching - afhankelijk van welk pakket je neemt

3. BONUS Toegang tot de Miracles Celebrations die we 
jaarlijks geven - die bekend staan om waanzinnige 
doorbraken

4. Korting op ALLE retraites die je extra wilt doen 
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5. Maandelijks extra trainingen die worden toegevoegd aan 
de online Academy

6. Transformatie meditaties die we hebben opgenomen met 
Hemelvaart en Pinksteren die een MEGA shift teweeg 
brengen - niet alleen online maar echt downloadbaar, om 
altijd te beluisteren!

7. De REST van je leven geen prijsverhogingen - zolang je lid 
blijft. Schrijf je je later in, of zeg je op en schrijf je opnieuw 
in, dan gelden de prijzen van dat moment.

Zoals je ziet…
We maken het je makkelijk. We hebben aan alles gedacht.

We hebben alles in ons membership gemaakt voor jou, met mensen 

zoals jij en door mensen zoals jij. We luisteren naar onze klanten, 

maar belangrijker nog, we LEREN je werkelijk wat wij DOEN. 

Wij zijn ondernemers. Ondernemers met hart en ziel, die willen 

dat JOUW talent STEM krijgt. STEM in het creëren van de Nieuwe 

Wereld. En niet een ondergeschoven, zachtjes, gedempt stemmetje 

waar we naar moeten zoeken. 

Nee. Wij helpen ondernemers een STEVIGE stem te hebben. Met 

zekerheid. Richting. Liefde. Hart. Passie. Harmonie. 

ZONDER compromissen. 

Ondernemers die een VOORBEELD zijn. HUN eigen weg gaan. 

En het BEWIJS ZIJN van de wereld die we voor ogen hebben. 

Een wereld met passie, liefde, licht, harmonie, plezier, wijsheid. 

Waar mensen gedijen. Ruimte hebben. Ruimte innemen. Hun 

Goddelijkheid tot uitdrukking brengen. En er zelf OOK van 

genieten. Die uitstralen dat het KAN. 
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Wij hebben al honderden van dit soort ondernemers afgeleverd. 

Omdat zij begrepen dat ze ertoe doen. En volledig gingen voor hun 

Missie Voor de wereld. En succes zien en hebben. 

Ben jij de volgende?
Alles opgeteld…

Krijg je alles wat je nodig hebt. In de vorm die 
klopt bij jou. 

Helderheid…

Het goede plan voor jou…

Coaching in de vorm die bij je past…

Persoonlijke hulp en strategie…

Community…

Kansen…

De BESTE groene poppetjes...

En de mogelijkheid om vragen te stellen bij elke stap, zodat je 

steeds weer de juiste keuzes maakt en blijft maken. 

Dit is waar je al jaren op wacht. Dit GEEFT je de rust die je nu 
zoekt.  

Omdat het niet een ‘kant en klaar’ recept is dat ‘misschien’ voor je 

werkt als jij keihard werkt, maar jou vooral frustreert. Dit draait om 

JOU. Omdat wij serieus nemen wat JIJ brengt. En niet wat werkt 

‘ergens anders’. 

Dit gaat VOOR je werken. 

Sommige van onze studenten hebben hun omzet verviervoudigd in 

6 maanden. 
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Sommige van onze studenten hebben in een jaar totale vrijheid 

bereikt

Sommige van onze studenten hebben eindelijk hun ECHTE idee de 

wereld in durven zetten

Sommige van onze studenten hebben nu personeel en RUST

Sommige van onze studenten hebben minder omzet en totale 

helderheid en ZIN terug gevonden

Sommige van onze studenten hebben nu een waanzinnige 

vertrouwensband met hun partner die ze na jaren strijd steunt in 

alles

Sommige van onze studenten hebben eindelijk echte ruimte

AL onze studenten hebben leren vertrouwen op zichzelf

AL onze studenten gaan elke stap van het proces helemaal aan

AL onze studenten weten dat ze dit niet alleen kunnen en staan 

voor elkaar klaar

We nemen per 3 maanden maximaal 10 
nieuwe leden met een commitment voor een 
jaar aan.
Waarom? 

Omdat we de community, en jouw proces serieus nemen. We willen 

niet voortdurende wisselingen in de groep. De hechtheid is een van 

de succesfactoren. We willen betrokkenheid. Geven. En in de groep 

terugzien. 

Je krijgt dit hele team. En dat is bijzonder. 

Maar je moet bereid zijn om JA te zeggen.

Het Miracles Membership is niet voor mensen die willen ‘zien of het 

wat wordt’. ‘Kijken of ‘het’ werkt. 
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Het is voor mensen die zelf bereid zijn te zorgen dat het werkt, en 

weliswaar zichzelf tegenkomen, maar ECHT WILLEN! 

Wat kost dat dan? 

Als je kijkt naar de waarde van alle losse programma’s dan zie je dat 

al onze programma’s samen, los opgeteld, tussen de € 3.576 en € 

25.153 kosten. 

Vandaag kan je instappen en het jaarprogramma van € 25.153 
voor € 9.997,- hebben als je in 1 keer betaalt. (alles ex BTW)

Maar je kunt ook starten met maandabonnement van € 97,- per 
maand. ( ex BTW)

(mocht je nu onbeperkt voor altijd toegang willen dan betaal je eenmalig 
€ 29.997,- en krijg je NOOIT MEER een rekening (exclusief maaltijden, 
catering en overnachtingen waar van toepassing). Ook dit kun je in 
termijnen afspreken met ons!)

Dit zijn de laagste tarieven die je ooit zult krijgen van ons. We 

weten wat we waard zijn. We weten wat we geven aan je. We 

weten waar jij zult staan over een jaar!

Join our Miracles Membership Today!
Kies voor een maandelijks lidmaatschap 
of bespaar tot wel 20% als je voor een jaar 
instapt.
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Miracles Membership Maandelijks lidmaatschap! 
Kies voor een maandelijks lidmaatschap of bespaar tot wel 20% als je voor een jaar instapt.

Join our Miracles Membership Today!
Kies voor een maandelijks lidmaatschap 
of bespaar tot wel 20% als je voor een jaar 
instapt.
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Miracles Membership Jaarlijks lidmaatschap! 
Kies voor een maandelijks lidmaatschap of bespaar tot wel 20% als je voor een jaar instapt.
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Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief Food & Beverage (F&B)

*dit retreat is door de aard van het verblijf en de zeer beperkte grootte van de groep niet als 
onderdeel te kiezen in de pakketten en niet inbegrepen in de korting.

Laten we het nog een keer op een rijtje zetten:

Pakket 1: Creating Miracles:

• Morning Miracles Programma
• Miracles Online Coaching groep
• Miracles Academy

• BONUS BIJ 1 JAAR COMMITMENT:

1. Twee maanden korting als je in 1 keer een jaar vooruit 
betaalt

2. Driedaagse kaartje - voor jezelf of om weg te geven

3. Gratis Toegang tot 1 Miracles Celebration naar keuze

4. 25% korting op ALLE retraites die je extra wilt doen 

5. Maandelijks extra trainingen die worden toegevoegd aan 
de online Academy

6. Transformatie meditaties die we hebben opgenomen met 
Hemelvaart en Pinksteren die een MEGA shift teweeg 
brengen - niet alleen online maar echt downloadbaar, om 
altijd te beluisteren!

7. De REST van je leven geen prijsverhogingen - zolang je lid 
blijft. Zeg je op, dan gelden de prijzen van dat moment

Per maand los:     €    97,- per maand ex BTW
Per jaar bij vooruitbetaling in 1 keer:  € 997,-   ex BTW

Bonus geldt alleen bij commitment bij aanvang. 
Ben je 12 maanden lid gebleken? Dan krijg je bonus alsnog. 

Alle prijzen zijn exclusief: - € 20,- pppd voor livedagen voor F&B
- overnachtingen en vervoer
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Pakket 2: More Miracles:

• Morning Miracles Programma
• Miracles Online Coaching groep
• Miracles Academy
• Toegang tot maandelijks live Mission Miracles Live dagen 

• BONUS  BIJ 1 JAAR COMMITMENT:

1. Twee maanden korting als je in 1 keer een jaar vooruit 
betaalt

2. 2 * Driedaagse kaartje - voor jezelf of om weg te geven

3. Coachingsgroep bestaande uit alleen maar mensen die 
voor 1 heel jaar tegelijk kiezen, en geen maandelijkse 
wisselingen doen

4. Gratis Toegang tot 2 Miracles Celebrations naar keuze

5. 50% korting op ALLE retraites die je extra wilt doen 

6. Maandelijks extra trainingen die worden toegevoegd aan 
de online Academy

7. Transformatie meditaties die we hebben opgenomen met 
Hemelvaart en Pinksteren die een MEGA shift teweeg 
brengen - niet alleen online maar echt downloadbaar, om 
altijd te beluisteren!

8. De REST van je leven geen prijsverhogingen - zolang je lid 
blijft. Zeg je op, dan gelden de prijzen van dat moment

9. Twee diepgaande coachingsgesprekken met Jakko

Per maand los:     €     197,- per maand ex BTW

Per jaar bij vooruitbetaling in 1 keer:  € 1.997,-   ex BTW

Bonus geldt alleen bij commitment bij aanvang. 

Ben je 12 maanden lid gebleken? Dan krijg je bonus alsnog. 

Alle prijzen zijn exclusief: - € 20,- pppd voor livedagen voor F&B 

    - overnachtingen en vervoer
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Pakket 3: Ultimate Miracles:

• Morning Miracles Programma
• Miracles Online Coaching groep
• Miracles Academy
• Toegang tot maandelijks live Mission Miracles Live-dagen
• Toegang tot maandelijkse Make It Work Live-dagen

• BONUS  BIJ 1 JAAR COMMITMENT:

1. Twee maanden korting als je in 1 keer een jaar vooruit 
betaalt

2. 4 * Driedaagse kaartje - voor jezelf of om weg te geven

3. Coachingsgroep bestaande uit alleen maar mensen die 
voor 1 heel jaar tegelijk kiezen, en geen maandelijkse 
wisselingen doen

4. Gratis Toegang tot 3 Miracles Celebrations naar keuze

5. Gratis Toegang tot 1 Miracles 5-daags retreat naar keuze*

6. 50% korting op ALLE retraites die je extra wilt doen 

7. Maandelijks extra trainingen die worden toegevoegd aan 
de online Academy

8. Transformatie meditaties die we hebben opgenomen met 
Hemelvaart en Pinksteren die een MEGA shift teweeg 
brengen - niet alleen online maar echt downloadbaar, om 
altijd te beluisteren!

9. De REST van je leven geen prijsverhogingen - zolang je lid 
blijft. Zeg je op, dan gelden de prijzen van dat moment

10. Elke 90 dagen strategie gesprek met Jakko

11. Zes diepgaande coachingsgesprekken met Jakko

Per maand los:    €     497,- per maand ex BTW
Per jaar bij vooruitbetaling in 1 keer:  € 4.997,-   ex BTW

Bonus geldt alleen bij commitment bij aanvang. 
Ben je 12 maanden lid gebleken? Dan krijg je bonus alsnog. 

Alle prijzen zijn exclusief: - € 20,- pppd voor livedagen voor F&B
    - overnachtingen en vervoer

 *Miracles Retreat valt door de locatie en kleinschalige aard buiten de keuze en de 
korting
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Pakket 4: Complete Miracles:

• Morning Miracles Programma
• Miracles Online Coaching maandelijks 45 minuten 1:1 met 

Suze
• Miracles Academy
• Toegang tot maandelijks live Mission Miracles Livedagen
• Toegang tot maandelijkse Make It Work Livedagen

• BONUS  BIJ 1 JAAR COMMITMENT:

1. Twee maanden korting als je in 1 keer een jaar vooruit 
betaalt

2. 6 * Driedaagse kaartje - voor jezelf of om weg te geven

3. Twaalf EXTRA 1:1 coachingsgesprekken met Suze

4. Gratis Toegang tot alle Miracles Celebrations

5. Gratis Toegang tot 2 Miracles 5-daags retreats naar 
keuze*

6. 50% korting op ALLE retraites die je extra wilt doen 

7. Maandelijks extra trainingen die worden toegevoegd aan 
de online Academy

8. Transformatie meditaties die we hebben opgenomen met 
Hemelvaart en Pinksteren die een MEAG shift teweeg 
brengen - niet alleen online maar echt downloadbaar, om 
altijd te beluisteren!

9. De REST van je leven geen prijsverhogingen - zolang je lid 
blijft. Zeg je op, dan gelden de prijzen van dat moment

10. Elke 90 dagen strategie gesprek met Jakko

Per maand los:     €     997,- per maand  ex BTW
Per jaar bij vooruitbetaling in 1 keer:  € 9.997,-   ex BTW

Bonus geldt alleen bij commitment bij aanvang. 
Ben je 12 maanden lid gebleken? Dan krijg je bonus alsnog. 

Alle prijzen zijn exclusief:   - € 20,- pppd voor livedagen voor F&B
- overnachtingen en vervoer

*Miracles Retreat valt door de locatie en kleunschalige aard buiten de keuze en de 

korting
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Committeer je je NU voor drie jaar? Dan betaal je € 29.997 
en krijg je nooit meer een rekening (behalve voor F&B bij 
livedagen) en de rest van je leven toegang tot alle trainingen 
*

(* exclusief 1:1 coaching met Suze, die valt na de eerste drie jaar 

terug naar de reguliere groepscoaching, wel blijft de rest van je 

leven het tarief € 297,- per uur)

Wil je weten wat anderen zeggen over onze trainingen?

Klik dan hieronder om hun ervaringen te horen en zien. Scroll naar 

onderen op deze pagina en je ziet verschillende video’s. 

suzemaclainepont.com/about

Ons lidmaatschap is alleen toegankelijk op UITNODIGING - Boek 
je afspraak met Jakko om te zien of we je op kunnen nemen in 
onze bijzondere Community!

Vragen? 

Bel of stuur een sms naar: +31 6 43233743
Of email: jakko@suzemaclainepont.com

Tot snel!

Alle liefs,

BOEK JE AFSPRAAK

XO, Suze

https://suzemaclainepont.com/about/
https://suzemaclainepont.com/about/
https://suzemaclainepont.com/about/
https://suzemaclainepont.com/about/
https://suzemaclainepont.com/about/
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=14205853&appointmentType=8655638
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