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Het onzichtbare zien! 

‘U moet niet proberen een deel te genezen 
zonder het geheel te behandelen. U moet 
niet proberen het lichaam te genezen 
zonder de ziel erbij te betrekken.’  Plato

In Het onzichtbare zien! beschrijft Moni-
que Steenvoorden haar zoektocht naar ge-
nezing van een schijnbaar onverklaarbare 
ziekte. Zij leed al jaren aan o.a. vermoeid-
heidsklachten waar niemand raad mee wist.

Na jaren vond ze het antwoord: ze had last 
van energieën van buitenaf. Medici kijken 
bij vermoeidheidsklachten hoofdzakelijk 
naar interne oorzaken van het energiepro-
bleem. Er wordt weinig tot geen aandacht 
besteed aan wat er zich extern afspeelt.

Monique adviseert dan ook bij onverklaar-
bare ziekten juist het onzichtbare stuk te 
gaan onderzoeken. Ook geeft zij aandacht 
aan de invloed van energie van de leven-
den op ons functioneren. 

Monique Steenvoorden, in 1963 gebo-
ren te Amsterdam, studeerde af aan de 
Hogeschool van Amsterdam in commer-
ciële economie. Later ging zij zich door 
persoonlijke ervaringen verdiepen in de 
mens. Dit heeft geleid tot het oprichten 
van haar bedrijf Koru Life Coaching.

 ISBN: 9789461531575
Prijs: €18.95
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 Monique Steenvoorden
 Whispers from the HEART...

die je leven opvrolijken!

Verras  dierbaren met het tweede boek 
van Monique Steenvoorden Whispers 
from the HEART…

Dit boek kan een dagelijkse opkikker 
geven, geluk oproepen of zomaar in-
spireren en kan daarmee iedereen blij 
maken.

Geef dit jaar  eens iets anders dan an-
ders… een geluksverhogend boek!

Met liefde schrijft Monique er een per-
soonlijke boodschap voor je in.

Zij biedt je naast haar boek ook heel 
graag een inspirerende tekst over ge-
luk aan!  

Laat je inspireren door Monique en  
Whispers from the HEART…

Monique  Steenvoorden is coach, psy-
chotherapeut en oprichtster van Koru 
Life Coaching. Tevens is zij de auteur 
van het boek Het onzichtbare zien! 

 ISBN: 9789461534910
Prijs: €12.95
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