
WAT IS DOORBRAAKCOACHING?
Doorbraakcoaching is een unieke nieuwe coachmethodiek
waarin relatief korte tijd groot resultaat wordt bereikt. Het
is een eenmalige intensieve sessie waarbij zien, horen én
voelen centraal staan. Het is een unieke mix van
psychologie, spiritualiteit en NLP (neuro linguïstisch
programmeren) die nergens anders in Nederland wordt
toegepast. Het vereist van zowel coach als cliënt volledige
openheid, overgave en kwetsbaarheid, want daarmee
wordt het grootste resultaat bereikt.
 
WAT IS JE VRAAG?
Probeer voor jezelf duidelijk te krijgen op welke vraag je
antwoord wilt hebben voordat we samen de
doorbraaksessie gaan doen. Wat is hetgeen jou
tegenhoudt om door te kunnen gaan? Waar loop je elke
keer tegenaan? Hoe duidelijker je hulpvraag, hoe groter de
kans is dat we samen die doorbraak realiseren. Schrijf je
vraag desnoods op en draag het papiertje bij je.
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 Elke crisis is een cadeau. Het geeft je de kans te
ontdekken wie je werkelijk bent.



WAT IS EEN DOORBRAAK?
Er is sprake van een doorbraak als je bewust bent
geworden van de patronen en dynamieken die jou
belemmeren het leven te leiden waar je echt gelukkig van
wordt. Met deze bewustwording kan je bewust deze
patronen en dynamieken veranderen en het leven leiden
dat werkelijk bij je past. Het is de beweging van je hoofd
naar je hart maken, een innerlijke reis. Je komt weer in
verbinding met jezelf. Vanuit die verbinding, kan je een
ware-verbinding met anderen maken, sta je in je kracht,
ben je gelukkiger en kan je ongeremd gaan doen, wat je
wilt gaan doen.
 
 
De gespreksruimte van de doorbraaksessie - de tuinkamer van
villa Oud-Walenburg in Rotterdam:
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HOE GAAN WE DAT DOEN?
Jij en ik zitten tegenover elkaar in de tuinkamer. We maken
samen een reis door jouw leven. Hoe is jouw leven tot
dusver verlopen? Wat zijn de belangrijke kruispunten op
jouw levenspad geweest en hoe heb je op die momenten
gereageerd? Ik leg de verbanden en duid de stappen die je
hebt gezet. We leggen samen bloot wat jouw
overlevingsmechanisme is en waar dit mechanisme
ontstaan is. Dat overlevingsmechanisme is iets wat je ooit
in je leven hebt ontwikkeld en je onbewust nog steeds
inzet. Dat mag je gaan loslaten.
 
Ik zal je een boel vertellen, je dingen laten zien, maar ik laat
je ook (her)voelen. Door stap voor stap door jouw leven te
gaan, wordt het duidelijk waarom je nu met jouw
hulpvraag zit. Jouw eigen leven geeft het antwoord op je
vraag. Het antwoord is er al, alleen moet je het nog vinden.
Ik help je daarbij. Daarbij mag je van mij volledige
toewijding en inzet verwachten. Van jou verwacht ik
hetzelfde. We gaan tot de bodem als het moet. Soms hard
en confronterend, maar altijd liefdevol en met de intentie
jou te helpen. We gaan het samen doen. Ik zal mijn
persoonlijke inzichten en lessen met je delen. Met mijn
intuïtie en analytisch vermogen probeer ik jou te geven wat
je nodig hebt. Als de sessie voorbij is, ben je moe, duizelig
en energiek tegelijk. Je hebt namelijk die inzichten
gekregen die je zocht. Je perspectief is scherper dan ooit,
je weet nu wat je te doen staat. De reis is begonnen.
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De duur is maximaal drie uur. Dit dwingt ons om snel
samen tot de kern te gaan. Als je wilt, maken we van het
grootste gedeelte van de doorbraaksessie een video-
opname, want het is zonde als inzichten en kennis verloren
gaat. Na afloop stuur ik jou de enige kopie van de opname
toe, zodat je de sessie op je gemak nog eens kan
terugkijken.
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Met de inzichten die je tijdens de doorbraaksessie hebt
opgedaan, mag je nu zelf aan de slag. Je bent je immers nu
bewust van wat eerder onbewust was. In de sessie ben je
overladen met kennis en inzichten. Sommige kennis krijg je
van mij, maar de meeste kennis halen we uit jezelf.
Sommige puzzelstukjes vallen meteen op hun plaats,
andere hebben wat meer tijd nodig om op de juiste plaats
te vallen. Het belangrijkste is dat jij na een doorbraaksessie
het gevoel hebt dat je dát zetje hebt gekregen om zelf
door te gaan.



DOORBRAAKSESSIE-PLUS
Als je voor de DOORBRAAKSESSIE-plus kiest, begeleid ik je
een jaar lang op je innerlijke reis. Je zal nog regelmatig
uitdagingen op je pad krijgen waarbij het fijn is dat je
daarin begeleid wordt. Ik ben via WhatsApp bereikbaar
voor je vragen, we hebben telefonisch contact én we
sluiten af met een evaluatiegesprek. Zo is de impact van de
doorbraaksessie nóg groter. 
 
WAT ZIJN DE KOSTEN?
Waar je bij andere coachmethodieken meerdere sessies
nodig hebt, is de doorbraaksessie eenmalig. Hij is intensief
en uniek. De kosten voor een doorbraaksessie zijn €300,-.
Als je het prettig vindt, mag je dat voorafgaande aan de
sessie overmaken op: NL30RABO 0347216447 , t.n.v.  M.W.
van der Pols - Doorbraakcoaching of je neemt het contant
en gepast mee naar de afspraak. Als je het geld overmaakt,
vermeldt dan even je naam en de datum van jouw
doorbraaksessie erbij. 
 
De kosten van de doorbraaksessie-plus zijn in onderling
overleg. We maken hier samen een plan van.  
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Een doorbraak hoeft niet altijd een hele grote verandering te zijn.
Het kan iets kleins zijn wat uiteindelijk leidt tot een

volledige transformatie.



WIE IK BEN?
Tja, dat is een vraag waar ik zelf een aantal jaar lang heel
intensief mee bezig ben geweest. Ik heb mijn eigen
zoektocht en innerlijke reis gemaakt en heb mijn eigen
(levens-)puzzel gelegd. Dat heeft me ontzettend veel
inzichten gegeven. De inzichten die ik in mijn eigen
transformatie opgedaan heb, geef ik middels de
methodiek van doorbraakcoaching nu door. Ik ben een
NLP-gecertificeerde coach, maar gebruik mijn
hooggevoeligheid, intuïtie, helderwetendheid en analytisch
vermogen om jou echt goed te helpen. De
doorbraakmethodiek heb ik zelf ontwikkeld en zet ik nu in
om anderen te helpen met het vinden van de antwoorden
op hun vragen.
 
MICHIEL VAN DER POLS
Geboortejaar: 1977
Woonplaats: Pijnacker
Samenwonend, twee bonus-
kinderen en één dochter
 
Analytisch, sterk-intuïtief, 
zacht met een hard randje,
no-nonsense maar ook 
spiritueel, creatief, tot de kern, 
confronterend maar met een lach, 
duidelijk, gedreven en impactvol
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DE LAATSTE TIPS
De kans op een doorbraak is het grootst als jezelf tot in je
diepste voelt dat je écht die stap voorwaarts wilt zetten. Jij
bent zelf de grootste sleutel tot succes. Vertrouwen en
overgave zijn daarnaast twee heel belangrijke aspecten om
tot een doorbraak te komen. Heb vertrouwen in jezelf, in
het proces en in mij. Geef je over aan wat er gebeurt. Ik
ben er om je te helpen, je te spiegelen en om het beste uit
jezelf te halen. Het is fijn als je zelf goed uitgerust bent,
gegeten en gedronken hebt en fit bent om de sessie
samen met mij te doen.
 
We gaan er natuurlijk niet voor, maar wees niet boos of
teleurgesteld als de doorbraak tijdens de sessie niet lukt.
Mogelijk moet er eerst nog wat opgeruimd worden om de
laatste puzzelstukjes alsnog op hun plaats te krijgen. Het is
altijd mogelijk me naderhand nog vragen te stellen of om
feedback te krijgen.



ADRES
Je bent van harte welkom op een bijzondere locatie in het
centrum van Rotterdam: Villa Oud-Walenburg. De
doorbraaksessie vindt plaats in de tuinkamer van dit
imposante gebouw. 
 
Het adres: Walenburgerweg 33 in Rotterdam. Let op: het is
betaald parkeren (zone 700). Je kunt de villa makkelijk met
het openbaar vervoer bereiken. Tramlijn 25 (halte
Walenburgerweg) stopt op 1 minuut lopen en vanaf het
centraal station is het 6 minuten lopen. Ga door het hek,
over het grindpad en de trap op. De bel zit rechts.
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