
PERSOONLIJK KOMPAS SESSIE

MENNO BRAAKMAN



Brengt een nieuw perspectief, kijk op jezelf, 
op de wereld



Persoonlijk Kompas Sessie
Ontdek je grootste, natuurlijke talenten en je 
belangrijkste uitdagingen/te leren lessen. In welke 
fase van een bedrijf, van een project ben jij in je 
element. En wat is jouw ontwikkelpotentieel?
Ontdek wat je kunt doen aan je energiezuigers. 
Vraag jij je weleens af waarom je steeds dezelfde 
soort wrijving in de vorm van mensen en situaties 
aantrekt? Durf jij helemaal jezelf te zijn in 
groepen, privé en op je werk? Heb je het gevoel 
dat je twijfels en angsten je in de weg zitten? Kom 
jij genoeg voor jezelf op en geef je jouw grenzen 
goed aan?

Antwoorden op deze vragen krijg je in een 
persoonlijk kompas sessie met Menno Braakman.
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Wat is een Persoonlijk Kompas Sessie?

Wist je dat er twee Noordens zijn? Het geografische noorden: 
daar waar iedereen denkt dat het noorden ligt: bovenin op de 
kaart, op de Noordpool. En het magnetische, natuurlijke 
noorden, daar waar de naald van het kompas naartoe wijst, 
ligt boven Arctisch Canada. Dit is het noorden waar een 
zeilschip op koerst: het maakt gebruik van de wetten van de 
natuur: de wind en het natuurlijk noorden op het kompas.

Zo werkt het persoonlijk kompas ook: we gaan op zoek naar je 
ware natuur, je magnetisch noorden. We gaan de wetten van 
de natuur vóór ons laten werken. We krijgen inzicht in jouw 
geografische noorden (wie je denkt dat je bent) en je 
natuurlijke (ware) noorden (je ware talenten en potentieel). 
Hierop stemmen we af. Dit gebruiken we om mee te 
navigeren door het leven, werk, relaties. We leren naar het 
leven kijken door de bril van de natuur, want in de natuur 
gaat alles moeiteloos. In een staat van flow...

We zetten je op het pad waar jouw passie, potentieel en 
purpose samen komen. 



Persoonlijk Kompas Sessie

In het persoonlijk kompas maak je kennis 
met een uniek model gebaseerd op de vier 
seizoenen waar ieder project, proces en 
bedrijf mee te maken heeft. We ontdekken 
jouw talenten, jouw potentieel, maximaal 
tot zijn recht komt. 

Dit ervaar je door je intuïtie in te zetten. En 
ik geef er woorden en beelden aan, vanuit 
de numerologie. Dit potentieel kun je 
vervullen door specifieke levenslessen te 
leren en meters te maken met je talent. Zo 
maak je van jouw (soms nog) verborgen 
talenten straks een kracht.





Hoe werkt het?

Stap 1: We plannen een afspraak voor 
de persoonlijk kompas sessie van ongeveer 2,5 uur.

Stap 2: Je geeft je geboortedatum door voor een 
numerologische analyse. Hiermee krijgen we inzicht in 
je potentieel en te leren lessen.

Stap 3: De persoonlijk kompas sessie waarin we zowel 
intuïtie als met behulp van numerologie kijken naar 
jouw persoonlijk kompas. Je krijgt inzicht in je talenten, 
lessen, ontwikkelpotentieel, bestemming, wat bij je 
past en niet bij je past.

Klaar voor?!



Contact

Menno Braakman
Loods, Coach, Numeroloog en 
adviseur in Natuurlijk Organiseren

Mobile: 0617381354
Mail: menno@inner-kompas.nl
Website: www.inner-kompas.nl


