
SOCIAAL THERAPEUT PAULIEN DE JONG COACH & MEDIATOR 

 

Ik ben enthousiast over de ontwikkelingen in mijn praktijk en wil deze 
graag met je delen. Om op de hoogte te blijven van mijn activiteiten kun 
je mij op bovenstaande social media dagelijks volgen.  

• Een gloednieuwe website over het wel en wee van mijn werk als 
coach en als mediator, over cursus en workshops en andere informatie. De website is 
meer interactief geworden en wordt regelmatig up-to-date aangepast. Ook schrijf ik 
hier elke woensdag een Blog uit de praktijk.  

• Om de dag goed te beginnen staat er elke ochtend een inspirerende tekst op Instagram. 

• In de maand maart geef ik elke dondermorgen om 10.00 uur een live uitzending via 
Periscope met een eigen thema. Aanstaande donderdag 3 maart is de eerste uitzending 
met als thema; ‘Verandering in mijn leven, hoe doe ik dat?’. De opname zelf is 
interactief en blijft 24 uur beschikbaar. Periscope is van Twitter en gratis te 
downloaden. 

• Ook nieuw: maandag 7 maart een Inspiratie-ochtend en een Inspiratie-avond.   
Een energieke bijeenkomst om inspiratie op te doen hoe je beter je leven kan 
vormgeven. Geschikt voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de wet van aantrekking, 
hoe de wet van vibratie werkt en hoe je daar actief aan deelneemt in je dagelijkse 
leven.                                                                                                               
Verrassend, ook voor mij want het is een try-out. Vandaar een verrassende 
introductieprijs van €20,-. ’s Morgens van 9.15 uur tot 11.45 uur en ’s avonds van 19.15 
uur tot 21.45 uur.  Opgeven kan via de mail: pcj.dejong@quicknet.nl  graag met 
vermelding van de tijd van aanvang. Na ontvangst van de betaling is je deelname 
bevestigd. De bijeenkomst wordt gegeven op de Blekersvaartweg 20 te Heemstede. 

Voor meer informatie kun je mij bellen op 06-40078772 of 023-5288370. 

Een enthousiaste en blije groet!
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