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Ieder die mijn deur binnenstapt,
krijgt een onbeschreven blad dat, op
de weg naar een zelfstandig en vol
leven, kan volgeschreven worden
met eigen succesverhalen. Nieuwe
stappen, verdieping van, eindelijk
een antwoord op, verder leren, jezelf
steeds beter leren kennen, … . Wat je
ook tegenhoudt om voluit te
kunnen gaan.

In tabula rasa bied ik jou, kind,
jongere, volwassene, ouder van,
partner, vriend(in), … , een plek om
’thuis’ te komen. Elk in zijn/haar
levensfase, elk met de daarbij
horende uitdagingen.

TABULA RASA

is het Latijnse woord
voor schone lei,

onbeschreven blad.

In tabula rasa sta JIJ centraal, met alles wat er is, in het NU.
Ik ben graag jouw klankbord als je het even allemaal niet meer
weet, jouw gids op de weg. We gaan samen op zoek.

Ik werk oplossingsgericht en ga met tal van methodieken;
lichaam en geest verbindend, aan de slag. We bekijken wat er
NU is en hoe het anders kan in de TOEKOMST.

Dat elke leeftijdsgroep in mijn praktijk vertegenwoordigt is, is
voor mij een logisch verhaal.

Elk stukje van het tabula rasa aanbod volgt de rode draad door
het verhaal. Welke levensfase ook de extra uitdaging
meebrengt, binnen tabula rasa ga ik op zoek naar het
onderliggende.

Elk kind/jongere heeft een context (gezin, vrienden, school)
waarmee hij/zij opgroeit. Het is dan ook belangrijk om niet
alleen het kind/jongere te ondersteunen, maar evengoed de
omringende volwassenen mee te nemen op het pad.

Als volwassene heb jij ook die context die je nog kan
tegenhouden om volop in jouw leven te kunnen staan.

Ik geloof heel sterk in het verbinden van het hoofd met het
lichaam. Bewust worden van wat er speelt en daar de nodige
zorg aan spenderen, is een eerste stap naar een voller, meer
weerbaar leven. Er is altijd een weg vooruit, soms is er wat hulp
nodig om deze weer te kunnen zien. 
Kiezen om een ander pad in te slaan, is kiezen voor jezelf. En
hoe beter jij in jouw leven staat, hoe beter voor de mensen die
jou omringen.

Vandaar ook het ruime aanbod, zowel in groep als in de
individuele coaching. Mijn expertises werken in elkaars
verlengde en vullen elkaar aan in functie van jouw hulpvraag. 

Misschien ontmoet ik je dus wel ergens tijdens een groepssesie
of eerder in de individuele coaching. -Eline-



v o lw a s s e n e n

https://tabularasa.elineterryn.be/coaching-beelddenken/
https://tabularasa.elineterryn.be/beelddenken/

Beelddenkers hebben het moeilijker in ons schoolsysteem. Toch
is er geen reden waarom zijn niet kunnen schitteren. 
Wil je meer te weten komen over deze visuele cognitieve denk-,
voel- en leerstijl? Wil je weten waar de overlappingen zitten met
ADHD, dyslexie, dyscalculie, ...? Kom dan naar deze uitgebreide
masterclass.

Geen verkoopstruc, alleen pure informatie en bijleren.

DO 20/04-25/05
19:00-21:00
locatie: tabula rasa
investering in jezelf: 20 euro

tabula rasa, coaching vanuit het onderliggende

MASTERCLASS BEELDDENKEN

https://tabularasa.elineterryn.be/reflexintegratie/

MASTERCLASS FAALANGST
EN ONZE ANGSTREFLEXEN

Wat is faalangst en hoe ontstaat deze? Hoe kunnen we ermee
omgaan? En wat is de relatie tot angstreflexen die misschien
niet zijn geïntegreerd en op die manier zorgen voor een
overactief vecht-vlucht systeem?

Hebben jij of jouw kind last van eerder onverklaarbare
angstbuien? Durf je de wereld niet echt in? Houdt jouw angst
jou tegen om vooruit te komen? Kost alles moeite?

Kom deze masterclass volgen en leer wat er onderliggend aan
de hand kan zijn. 

DO 09/03 en 11/05
19:00-21:00
locatie: tabula rasa
investering in jezelf: 20 euro



m i n d f u l n e s s t r a i n i n g

12 sessies: 8 weken mindfulness +
4 sessies meditatie online

REEKS 1 WOE 08/02-15/02-22/02-
01/03-08/03-15/03-22/03-29/03-
12/04-19/04-03/05-31/05

REEKS 2 DON 14/09-21/09-28/09-
05/10-12/10-19/10-26/10-09/11-16/11-
23/11-30/11-07/12

19:00-21:30|20:00-21:15
locatie: tabula rasa en ONLINE

investering in jezelf: 420 euro (10
sessies van 2,5 uur en 4 sessies
van 1 uur, expertise en syllabus
inbegrepen)

Mindfulness of het beoefenen van aandacht. 
Ik neem je tijdens deze 8 weken durende groepstraining (kleine
groep) mee op jouw reis naar meer aandacht richten en
aanwezig zijn in het nu. 
Ik wil je inzicht geven in hoe onze geest werkt. Leer samen met
anderen mild voor jezelf te zijn, om te gaan met piekeren en
jouw emoties. Leer voelen wat er is en zo stress effectiever
hanteren. 

https://tabularasa.elineterryn.be/mindfulnesstraining/

bonus
4 SESSIES MEDITATIE

les door een gediplomeerde
mindfulnesscoach en
meditatietrainer

minder stress ervaren en effectiever met stress
om kunnen gaan
meer ontspannen zijn
meer zelfvertrouwen hebben
beter je eigen grenzen aan kunnen geven
meer kunnen genieten in het hier en nu
vermindering van het gevoel geleefd te worden
verbeterde concentratie
beter kunnen omgaan met tegenslagen
minder piekeren
minder last van slaapproblemen en
vermoeidheid
een versterkt immuniteitssysteem…e
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In deze 8 weken gaan we vooral doen. Je krijgt achtergrond
informatie over het waarom en de oefeningen die je nodig hebt
om thuis verder te oefenen. Leer meer mindful in het leven te
staan en krijg 4 online meditaties als extra. 

'Mindfulness is zich focussen op een bepaalde manier, op
het doel, in het hier en nu EN zonder te oordelen. Het
verbetert je bewustzijn, helderheid en acceptatie van je blik
op de werkelijkheid.'

Jon Kabat Zinn, grondlegger ‘mindfulness stress reduction’ programma



Voor meer informatie: contacteer me via info@elineterryn.be of
op het nummer 0475409409.
Voor inschrijving verwijs ik graag naar de webwinkel:
https://tabularasa.elineterryn.be/onze-winkel/.

ma a n d e l i j k s e
m e d i t a t i e t r a i n i n g

https://tabularasa.elineterryn.be/meditatie-volwassenen/

Bij jij zo’n no-nonsense volwassene die wel meer wil weten hoe
meditatie jou kan helpen in het leren focussen? En hoe dat
focussen ervoor zorgt dat je kalmte ontwikkelt die ervoor zorgt
dat je innerlijk stil kunt worden? 

Kom dan mee de shamatha meditatie beoefenen!
Het doel is met kalmte aanwezig te kunnen zijn in het NU-
moment.

meditatie ONLINE *

WOE 01/02-01/03-29/03-03/05-
31/05-31/06-06/09-04/10-08/11-06/12

20:00-21:15

investering in jezelf: 15 euro/sessie
of 5 beurtenkaart: 70 euro

Volgde je al de
mindfulnesscursus dan kan
je deze meditaties volgen
aan verminderd tarief
(contacteer me voor meer
informatie).

Steven Laureys
'Meditatie is niet enkel om mijn stress verminderen. Het laat
me ook toe mijn aandacht te versterken, mijn focus, mijn
concentratie, mijn geheugen, creativiteit… '

*mogelijkheid tot het volgen van de
sessie in tabula rasa. Contacteer me als
je liever ter plaatste aanwezig bent.



vlinders in onze buik

REEKS 1 krokusvakantie
MA 20/02 - DI 21/02 - WOE 22/02

REEKS 2 zomervakantie
WO 05/07 - DO 06/07 - VR 07/07

09:30-12:00 
14:00-16:30

kostprijs 65 euro/reeks, 
werkmaterialen, tussendoortje en
liefdevolle coaching inbegrepen 

Ben je geboren in 2015-2016-2017? (fladderen in de voormiddag)
OF ben je geboren in 2012-2013-2014? (fladderen in de namiddag)

Heb je zin om gewoon jouw buikgevoel te leren volgen? Hou je
van vrij bewegen en buiten de lijntjes kleuren? Vind je het niet zo
leuk als je hetzelfde verwacht wordt te doen zoals de anderen? 
Wil je dansen, springen, zingen, schilderen, mediteren...  zonder
dat iemand het jou voordoet? Wil je jouw creativiteit laten zien en
wil je wel eens het podium voor een momentje?
Heb je geen zin om een hele week kamp te volgen, maar wil je
toch wel even bezig zijn?

Dan ben jij de leukerd die ik zoek! Kom mee voelen, bewegen,
jouw eigen creativiteit ontdekken in de krokusvakantie en
zomervakantie 2023.

Inschrijven kan via de
website. Wil je dat ik je het
even uitleg, contacteer me
dan zeker!

kinderen

tabula rasa, coaching vanuit het onderliggende

Beweging en bezig zijn vanuit het eigen gevoel voedt het jonge
brein en maakt het alert en weerbaar.

of gewoon
eens lekker
doen wat ons
buikgevoel
ons ingeeft



sta in je kracht workshopreeks

Ieder van ons heeft wel eens last met het aangeven van onze
grenzen. En zelfs al denken we dat we dit weerbaar kunnen, toch
zegt onze communicatiestijl iets anders.
Van je af kunnen bijten, is toch weerbaar zijn?! Voor jezelf
kunnen opkomen, is toch weerbaar zijn?!

Toch is weerbaarheid zoveel meer. Denk maar eens aan het op
een correcte manier je grenzen stellen, zonder agressief te
worden. Denk maar eens aan het kunnen opkomen voor jezelf
zonder de ander aan te vallen… Denk maar eens aan rustig
blijven in moeilijke momenten…

https://tabularasa.elineterryn.be/weerbaar-communiceren/

jongeren

MA 21/08 - DI 22/08 - WOE 23/08 - 
DO 24/08

10:00-16:00

kostprijs 230 euro/reeks, 
werkmaterialen, tussendoortje,
broodlunch, vervoer en liefdevolle
coaching inbegrepen 

in combinatie met de
paarden van spectrum M



MEDITATIE

voor no-nonsense jongeren zoals jij

Ben jij zo'n no-nonsense jongere die wel meer wil weten
hoe meditatie jou kan helpen in het leren focussen? En hoe
dat focussen ervoor zorgt dat je kalmte ontwikkelt die
ervoor zorgt dat je innerlijk stil kunt worden? 

Door regelmatig te oefenen en mediteren deel te maken
van jouw dagelijkse routine zorg je ervoor dat je met een
open, kalme geest in het NU kunt leven. Op die manier
creëer je voor jezelf keuzevrijheid en een heldere geest.

Ben je benieuwd wat het voor jou kan betekenen? Kom
dan samen met andere jongeren (2de-3de graad) de
shamatha meditatie beoefenen!

REEKS 1 ZA 04/02 - 11/02 -18/02 
REEKS 2 ZA 16/09 - 23/09 - 30/09

10:30-11:45

investering in jezelf: 40 euro/reeks

start to meditate : maak
kennis met wat mediteren
is en voor jou kan
betekenen. 

Daarna kan je
aansluiten op de
meditatiesessies voor
jongeren. 

REEKS 1 ZA 25/02 - 11/03 - 25/03 -
22/04 - 06/05
REEKS 2 ZA 07/10 - 21/10 - 04/11 - 
18/11 - 02/12

10:30-11:45

investering in jezelf: 15 euro/sessie of
5 beurtenkaart: 70 euro

Voor meer informatie: contacteer me via info@elineterryn.be of
op het nummer 0475409409.
Voor inschrijving verwijs ik graag naar de webwinkel:
https://tabularasa.elineterryn.be/onze-winkel/.

https://tabularasa.elineterryn.be/meditatie-jongeren/



spreker in jouw organisatie
Sharing is caring. 

Als spreker en coach neem ik
vaak groepen mee op een reis
rond een bepaald thema.
Wil jij voor jouw organisatie of
school iets organiseren rond
weerbaarheid, faalangst, leren
ontspannen, meer mindful in het
leven staan, ...

Voor meer informatie: contacteer me via info@elineterryn.be of
op het nummer 0475409409.

Op https://tabularasa.elineterryn.be/aanbod-workshops-voor-
scholen/ vind je het aanbod heel specifiek voor scholen.

Laat ons in gesprek gaan. Ik heb kant-en-klare workshops,
maar werk evengoed op vraag van de klant sessies op maat uit.

Voor CREO Roeselare werkte ik voor hun
pedagogische studiedag een interactieve
workshop uit rond weerbaar
communiceren in de klas. Hoe begin ik
mijn dag en welke impact heeft dat op de
verdere verloop?

Op de pedagogische studiedag van het
Leerbos in Deinze doken we in wondere
wereld van fixed en growth mindset.

Met de leerkrachten van een GO
secundaire school gingen we dieper in op
efficiënte gedachten en mindset. Hoe
beïnvloeden wij zelf wat rondom ons
gebeurt?

Voor ROULARTA gingen we met de
medewerkers samen op stap over hoe je
stress beter kunt aanpakken en wat dit
te maken heeft met hoe bewust je wel in
het leven staat. Een echte doe sessie. 

Enkele voorbeelden



Welk doel wil jij bereiken?
Waar kan je wel wat hulp
gebruiken?
Wanneer sta je jezelf toe
verder te kijken dan het
voor de hand liggende?

Geraak je er zelf niet uit? Wil je dat ik
even met jou mee kijk?
Als gediplomeerd life-&mindfulness-,
kinder-&jongerencoach, en
gecertificeerd in vele andere domeinen,
gaan we samen op weg, jouw weg, naar
een voller en bewuster leven.

tabula rasa, coaching vanuit het onderliggende

doel

Je kan uiteraard ook nog altijd in tabula
rasa terecht voor indivuele trajecten life-
&mindfulnesscoaching (volwassenen-
kinderen/jongeren), werken aan jouw
weerbaarheid, hulp bij de studies, het
huiswerkhuis, motivatietraining,
reflexintegratie, access barsbehandeling,
...


