
Herken jij dit?

CATWALK OF LIFE

Doe

je

mee?

Doen wat jij wilt
en zijn wie jij bent!

Heb jij het lef om in de 
spotlights te komen staan? 

Durf jij de confrontatie met 
jezelf aan? 

Durf jij je kwetsbaar op te 
stellen?

Academy       

   Masterclass      

      Theatershow

STAP IN 

HET LICHT 

EN LEEF

• Je leven lijkt op een oneindige zoektocht 
naar rust en geluk

• Je voelt je onzeker en durft niet je ware 
potentieel te laten zien

• Je hebt een baan waarin je je niet 
gelukkig voelt

• Je hebt weinig of geen zelfvertrouwen
• Je voelt je uitgeblust, leeg en moe
• Je vraagt jezelf regelmatig af of ‘dit nu 

het leven is’ en voelt je niet gelukkig
• Als je een doel bereikt, blijft er toch een 

innerlijke ontevredenheid
• Je innerlijke saboteurs bepalen jouw 

leven en houden je klein
• Je hebt het idee dat je leven wordt 

geleefd op de automatische piloot
• Je wilt graag in verbinding leven met 

jezelf en anderen

Wil je dit veranderen?



MIRANDA DE GROOTE en AN GOORIS hebben allebei al een pittig levenspad gelopen. 
In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, zijn ze opgestaan en maken ze nu samen 
hun gemeenschappelijke droom waar. Tijdens de Catwalk of Life Academy, Masterclass en 
theatershow helpen zij jou om je dromen waar te maken.

Zodra de dames hun eigen levensverhaal vertellen, gaat je eigen hart open. Alle strubbelingen 
en pijn zijn zo herkenbaar. Ze laten zien hoe het komt dat je muren om je heen bouwt. Je 
wordt geconfronteerd met je eigen systemen. Je leert inzien dat je veel misloopt door jezelf 
te verstoppen. Doe jij echt wat jij zelf wil of voldoe je aan de verwachtingen van anderen? De 
dames dagen je uit om de confrontatie met jezelf aan te gaan. 

STAP UIT DE COULISSEN DE CATWALK OP 

EN STAP IN HET LICHT! 

De rode loper ligt klaar. Uitdagend, spannend en lonkend. Proefondervindelijk ervaar je zelf 
hoeveel angst je hebt om zo’n stap te nemen. 

Miranda en An laten je zien waar deze angst vandaan komt en wat je kunt doen om deze angst 
op te ruimen. 

CATWALK OF LIFE is ontwikkeld door (business)
coach en (trauma)therapeut MIRANDA DE GROOTE. 
Zij heeft dit programma al gebruikt in haar eigen 
praktijk en haar cliënten zijn enorm enthousiast. 
Tijdens de Catwalk of Life Academy krijg je meerdere 
1 op 1 sessies met Miranda. Confronterend, de 
diepte in, geen blabla maar mouwen opstropen en 
aan de slag. Veilig, met liefde voor jezelf en als het 
nodig is een liefdevolle schop onder je kont. 

Miranda weet als geen ander hoe zij, op een fijne 
en veilige manier, jouw angsten boven tafel krijgt en 
leert je deze los te laten. Zij wekt vertrouwen, luistert 
naar je, hoort je verhaal achter jouw woorden, stelt 
de juiste vragen. Zo komt ze tot de kern van jouw 
weerstand en kun jij, 

DOEN WAT JIJ WILT 

EN ZIJN WIE JIJ BENT!

THAT’S MI

THAT’S AN

AN GOORIS, Misses Globe Belgium en Mrs. Universe 
Personality weet wat het is om in zichzelf te geloven 
en haar angsten te overwinnen. Het overlijden van 
haar dochtertje was haar ‘Wake Up’ Call. Dit bracht 
An op een zoektocht die haar de weg toonde van 
hoofd naar hart.

An is puur en weet je te raken met haar verhaal. Ze 
is meester in creatie en dé expert als het gaat om 
de Wet van Aantrekkingskracht. Zij heeft met haar 
kennis en expertise heel wat (Business) Awards 
gewonnen, waaronder in de US de ‘Believe in 
Yourself’ Award.

Ze staat met haar beide benen op de grond en durft 
te zijn wie ze is. 

An daagt je uit om JOUW INNERLIJKE SPARKLE,  
de kracht en schoonheid die diep in jou zit, te laten 
zien aan de wereld. Het gaat niet om de buitenkant 
maar om jouw licht vol zelfvertrouwen van binnenuit 
te laten stralen.

De Catwalk of Life Academy, Masterclasses en Theatershows 

zijn zoals Miranda en An: 

Puur, duidelijk, authentiek, praktisch en een tikkeltje rebels. Je mag ZIJN wie je bent. Is dat 
niet waar het om draait in het leven? 

Maak even tijd voor jezelf, geef je over aan de rust om jezelf te mogen zijn. Een dag zonder 
maskers en ballast. Een dag helemaal voor jezelf! Maar wees gewaarschuwd: 

JE GAAT GEGARANDEERD ALS ANDER MENS NAAR HUIS!

MIRANDA DE GROOTE
MOTIVATOR / INSPIRATOR

AN GOORIS
MASTER OF CREATION



info@mirandadegroote.nl - 06 133 68 699

Meer informatie over de Catwalk of Life Academy, Masterclasses en Theatershows vind je op :

Verbaas jezelf door, na de Catwalk of Life, als de ware JIJ op de rode loper 
te lopen!

Het leven in, bevrijd van angsten en weerstanden om jouw leven te gaan 
LEVEN. 

Het is tijd! Tijd om jezelf te worden en te zeggen: That’s ME! 

Niet morgen maar NU!

MIRANDADEGROOTE.NL

DROOM, DURF, DOE!
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