Spreekster en coach Angela van Bebber
Angela is heel gedreven om mensen te helpen zich bewuster te
worden van zichzelf zodat ze stappen durven te zetten en gaan
doen waar ze nu echt blij van worden waarbij ze geen angst
meer hebben voor wat een ander van hen vindt.
In een lezing gaat zij hier nader op in waarbij zij vertelt over:






haar transitie van man naar vrouw
lessen die ze ervan heeft geleerd
inzichten die zij heeft ontvangen
loslaten van belemmerende gedachten
openstellen voor wat er op je pad komt

In een coachingsgesprek gaat ze met je wandelen om zo een
ontspannen sfeer te creëren om met elkaar over wat jou bezig
houdt en tegen houdt in gesprek te gaan.
Zelf zegt ze dat haar transseksuele achtergrond slechts de kapstok vormt waar alles aanhangt.
Hierbij kan dan worden gedacht aan onderwerpen als respect, verdraagzaamheid, jezelf durven
zijn, geen angst hebben voor de mening van een ander, dat niemand iets verkeerd doet.
In 2009 bracht zij haar eerste boek uit ‘Eindelijk, ik lééf’
Nu werkt ze aan haar tweede waarin ze haar verwerkingsproces, ervaringen, levenslessen en
inzichten van de afgelopen jaren deelt.

Megan van den Oever
Eigenaresse van MEGANMEDIA
Ik heb afgelopen vrijdag een hele bijzondere sessie met Angela mogen ervaren. Zij heeft mij tijdens dit gesprek
een prachtige boodschap meegegeven: ik er mag zijn zoals ik ben en, heel belangrijk voor me, hoef me niet
zoveel aan te trekken wat anderen van mij vinden. Het schilderij dat ze speciaal voor mij (!!) heeft gemaakt
geef ik een mooi plekje, iedere keer als ik hiernaar kijk word ik herinnerd aan ons fijne gesprek en weet ik dat
ik in mijzelf mag geloven. Bedankt lieve Angela, ik heb heel veel respect voor je!
Monique Stadler
Auteur gratis Ebook "Het echte geheim van een toprelatie en 5 manieren om het te ontrafelen" op
samencommuniceren.nl
Bij de 2e bijeenkomst van de Proeftuin VVAO Eindhoven beet Angela van Bebber de spits af. Een
indrukwekkende speech over haar transformatie van man naar vrouw. Ik vond het bijzonder inspirerend.
Geweldig hoe Angela het begrip verdraagzaamheid in het dagelijkse leven weet te demonstreren. Niet alleen
door erover te vertellen maar ook door het te laten zien als je met haar in gesprek gaat. Ik kan haar als
spreekster voor alle soorten bijeenkomsten zeer aanbevelen, zij voegt wat toe! Dank je wel Angela Monique
Stadler (Coördinator Proeftuin VVAO Eindhoven).
Charlotte Gaasterland
PhD-candidate bij AMC
Angela van Bebber heeft een lezing verzorgd met het onderwerp 'plastische chirurgie en seksualiteit' voor de
commissie Sekssessies, een project van de internationale geneeskundestudentenvereniging IFMSA. Zij heeft
verteld over transgenders, transseksualiteit en plastische chirurgie. De lezing vond plaats in het AMC, en was
een groot succes! De zaal was uitverkocht, en het verhaal van Angela was zeer inspirerend. De reacties op de
lezing van Angela waren ook erg leuk: men vond haar zeer open, oprecht en dapper dat ze haar levensverhaal
met ons wilde delen. Ik kan onderschrijven dat Angela een charismatische spreker is.

