Wie ben ik:
Ik ben Loes Antonius, 38 jaar, moeder van twee kinderen (4 en 2 jaar), woon in Tilburg en ben coach en trainer
in vitaliteit. Vitaliteit komt van binnenuit. Het is niet een uitkomst van een gezonde leefwijze, maar een manier
van omgaan met het leven zelf. Ik ga voor een wereld met meer levensenergie. Vitale leiders spelen hierin een
belangrijke rol.
Vitale leiders (en dat kan ECHT iedereen zijn), leven in lijn met wie ze echt zijn en niet wie ze denken te moeten
zijn. Het zijn mensen die hebben leren samenwerken met hun lichaam en emotioneel volwassen zijn geworden.
Ze plaatsen zichzelf of hun gevoel niet op afstand, maar hebben geleerd om weerstand mild tegemoet te
treden.
Ik ga hiervoor omdat de sociale impact van vitale leiders groot is, of ze nu een ‘grote baan’ hebben of niet. Hun
vitaliteit straalt af op henzelf én op hun omgeving. En daar zou de wereld meer van mogen hebben.
Lijfspreuk:
‘Wanneer je praat herhaal je alleen wat je weet, maar als luistert zou je iets nieuws kunnen leren’ – Dalai
Lama
Bij mij staat niet het praten centraal, maar het leren luisteren naar het lichaam. Zodat gedachtes, emoties
en lichamelijke signalen samenkomen. Ook de negatieve emoties horen daarbij. Zo integreren ervaringen
en ontstaat er ruimte voor groei.
Voornaamste expertise:
Mijn expertise staat in een context van communicatie en fysiotherapie. Van de menselijke aard en haar
biologische oorsprong en de verbinding tussen lichaam en geest.
- Lichaamsgerichte coaching en therapie
- ReAttach therapie
- Vitaal leiderschap coaching
In veel van mijn sessies, gaat het op een bepaald moment over opmerkzaamheid voor signalen van lichaam en
geest én over communicatie. Zowel de communicatie met jezelf (self-talk) als de communicatie met anderen.
Eerlijk en fair naar jezelf zijn en zuiver naar anderen, zorgt uiteindelijk voor de beste zelfzorg en preventie.

Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
Wat ik een groot compliment vind voor de VG en alle aangesloten coaches, is dat iedere coachee een vangnet
ervaart. Dat zit hem in de snelheid waarmee hulp tot stand komt, maar ook in de verantwoordelijkheid die de
coach neemt en die voelbaar is voor coachee. Binnen 24 uur een intake, een tot twee dagen later een
persoonlijk plan, één ‘hoofdcoach’ en een eigen team van experts. Dat geeft vertrouwen. Bij zo’n club wil ik
graag horen.
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