
clairity academy 

This is for all the Lightworkers, Spaceh
olders, Wayshowers, 

Rainbowwarriors & Ambitious Souls

De Clairity Academy is de plek die ik met heel veel liefde, toewijding, zoDe Clairity Academy is de plek die ik met heel veel liefde, toewijding, zorg, aandacht, kennis en ervaring gecreeerd  
heb om te kunnen delen wat ik hier te doen heb. Jou met helderheid, richting & moed te begeleiden op jouw weg naar 
SOUL CLAIRITY en indien van toepassing BUSINESS CLAIRITY. Wat kwam jij hier doen? En hoe mag je jouw kleur, 
jouw verhaal, jouw lessen, jouw goud gaan delen met de wereld om zo ook jou bijdrage te leveren? Klein of groot. 
Privé of Business. Alles is goed en beide zijn niet alleen zo welkom maar ook zo nodig. De wereld heeft jou nodig! Jij 
die bewust & wakker bent. Jij die niet voor niets in deze tijd besloten hebt om hier te zijn. Om met jouw unieke licht de 
wewereld om je heen te helpen shiften naar een nieuwe realiteit.

De Clairity Academy bestaat uit twee afdelingen. In deze PDF vind je een overzicht van beide onderdelen en de  
courses die daaronder vallen. Voor hen die graag een eigen SOUL DRIVEN business willen starten (of uitbouwen) is de 
business clairity bedoeld. Zij krijgen er alle SOUL CLAIRITY courses bij. Zij voor wie hun zielsmissie niet op het zake-  
lijke vlak ligt, kunnen de BUSINESS CLAIRITY department laten voor wat ‘ie is. Beide zijn van harte welkom!

2.1.  

Welkom,

“When the student is ready, the teacher will appear.”

ACADEMY
Clairity

“If not now, then when. If not you, than who?” 



De Business Clairity Department bestaat uit drie courses. De Clairity Course is mijn signature 
business course wat al vele deelnemers succesvol hebben doorlopen. Hiermee ga je vanuit jouw 
persoonlijke verhaal & verlangen helder maken hoe je dit vertaalt naar een Cosmic Company.     
De concept course helpt je aan de hand van verschillende templates bij het neerzetten van een    
crystal clear concept en in de Social Soul Signature masterclass help ik je bij eventuele blok-
kades rondom het zichtbaar durven zijn. Iedere maand is er een Live Clairity Call in de vorm van 
een  webinar waarin ik je persoonlijke vragen & cases behandel. 

Iedereen heeft een eigen unieke signatu
ur. Een plek in het

geheel die nodig is. Find it, then use it. 

Business Courses



2.

3. 4.

1.  

Soul Courses      

She threw away all of her masks, and p
ut on her soul.

Share your SOUL contribution.

De Soul Clairity Department bestaat ook uit drie courses. In de Truecolor Training - level 02. ga 
je via visualisatie & opdrachten jouw soul seed colors ontvangen en vertalen naar het hier & nu. 
Welke kleuren heb je op zielsniveau ontvangen? Hoe ben je deze wellicht gaandeweg verloren? 
Hoe vind je ze weer terug en hoe ga je ze nu laten zien? De Werken met Energie - level 02     
borduurt verder op de challenge. Ik laat je je soul frequency shiften, je soul force voelen, je soul 
wisdom vinden & delen. Tenslotte brengen de Clairity Conversations je 9 video masterclasses 
met daarin steeds één van mijn persoonlijke spiritual teachers als gast. Maandelijks is er een live 
Clairity Call in de vorm van een webinar om samen de veClairity Call in de vorm van een webinar om samen de verdieping op te zoeken, te delen en van 
elkaar te leren. 



Clairity Tools

Voorbeeld Modules (werken met energie)

Video Masterclasses (Clairity Conversations) Werkboeken (Clairity Course)

We don’t have to do all of it alone. We w
ere never meant to.

What lesson does your soul want to lear
n?

De Clairity Academy is een online omgeving. Je hebt toegang tot alle Clairity Courses waar je je 
voor hebt aangemeld en kunt deze op je eigen tijd en in je eigen tempo doorlopen. De lessen zijn 
allemaal helder & gestructureerd vormgegeven en bestaan uit verschillende tools: video’s, 
geluidsfragmenten, werkbladen, templates & inspiratie. Hieronder een voorbeeld ter illustratie. 



clairity academy 

(of in 2 termijnen van € 300,- excl btw)

(of in 4 termijnen van € 500,- excl. btw)

Investering Soul Clairity: 
Investering Business Clairity:

ACADEMY
Clairity

“One cannot welcome something while secretly
believing it will not happen.”

€ 1.200,-

NU:  € 600,- 

https://clairity.academy/offer/

Kortingscode 50%: 
WAKEUP2020

€ 4.000,-

NU:  € 2.000,-


