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De laatste loodjes leveren je het
meeste op
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Knetterhard
gewerkt
Het Chinese jaar is bijna om, nog eventjes en
dan gaan we op 25 januari een draai maken
naar het Metaal 7 jaar. Maar eerst zullen we de
laatste loodjes mogen dragen en wist je het al?
Die leveren je het meeste op!
Het afgelopen jaar stond in het teken van
verwerken, je verborgen schatten ontdekken,
veel feiten en weetjes en oh wat een getwijfel
en ja maar. Ondertussen liep je vast en kwam
je een berg tegen om te verzetten.
Voor mij was het een lastig jaar en ik heb de
eerste 4/5 maanden als loodzwaar ervaren.
Mijn hele bedrijf kwam stil te liggen - in de berg
- en ik moest echt alles onderzoeken!
Wilde ik dit echt nog wel? Nee. Wilde ik het
anders? Nee, ook niet. Wat wilde ik dan????
Een baan? Nee, of toch wel...of toch niet?
Kortom, ik heb mijzelf, mijn verlangens, mijn
gezin, mijn bedrijven compleet ondersteboven
gegooid. Ik heb alles onderzocht en ben
daardoor een berg over mijzelf te weten
gekomen. Ik heb precies gedaan wat de Aarde
8 energie van ons vraagt én wat vond ik het
moelijk, ongelooflijk zwaar, lastig én na 5
maanden onwijs leuk worden. En nu ben ik blij
met een berg Marjan - moeder ondernemerschap en zelfkennis. Ik heb een
onwijs leuke baan, ben daardoor achter vele
(verborgen) talenten gekomen, heb veel meer
tijd voor mijn meiden en een nieuwe koers
bepaald voor mijn bedrijven. Hoe tof is dat!

Winst pakken
Aarde 8 jaar geeft ons de kans om groots uit te
pakken en het jaar af te sluiten voor jouw
persoonlijke groei. De grote winst kan ik nog
pakken en jij dus ook. De energie eindigt
namelijk op het eerste element: Jouw
persoonlijkheid. Je krijgt de kans om een laatste
laagje toe te voegen aan je fundament en dat is
belangrijk want Metaal 7 wordt de nieuwe
jaarenergie die ons het hele jaar gaat
bezighouden. En het laat zich nu al een beetje
zien. Boze kinderen, onfatsoenlijk gedrag en een
schreeuw naar goeie managers.

Bewust leven & leren in de tijd
Het afgelopen jaar ben ik Webinars gaan geven
over de gevoelens - het gedrag - denkwijze en
relaties in een nieuwe elementenperiode. Ik ben
gaan uitleggen hoe je het beste kunt omgaan
met de specifieke energie - welk gedrag jou het
snelst persoonlijke groei oplevert en wie er jou
laten groeien of botsen. Ook nam ik jouw
persoonlijke reeks mee aan het einde van het
webinar zodat je op tijd wist wanneer het jouw
tijd was. Zo werd het voor iedereen rijk waardevol - en heel leerzaam. Het gaf iedereen ook mijzelf - houvast om periodes door te komen
die lastig - troebel - zwaar - en heftig waren. Het
hielp ook om te leren omgaan met blijdschap houden van jezelf en elkaar - passie - relatie baan - studie - ruzies etc.
In het nieuwe Metaal 7 jaar blijven de webinars
bestaan. Mét nieuwe microfoon (net
geïnstalleerd!) en veel persoonlijke tips. Je kan
je per webinar of de gehele reeks inschrijven via
deze link.

Maak er iets moois van in
2020
Wil je zelfbewust groeien én met beide benen op
de grond? Maak dan je eigen blauwdruk
zichtbaar op 1 februari
Kan jij ook geen genoeg krijgen van jezelf leren
kennen en wil je elke maand inzage krijgen in je
beleving en emoties? Volg dan de Webinars
Wil je liever geen plan maken maar ben je wél
benieuwd naar de Nieuwjaarsvoorspelling? Deze
ga ik ONLINE geven. Schrijf je hier dan in.

CONTACT

Metaal 7
Persoonlijkheden

Greta Thunberg:
Een meisje met
een missie
Haar elementenreeks:
Metaal 7 Metaal 7 Aarde 5
Ongepast gedrag - dapper zwart/wit en durft te dromen.

Anouk:
Onaangepast
gedrag, geen
kaders
Metaal 7 2x Metaal 6
Verslavingsgevoelig - zegt
wat ze denkt - kwetsbaar laat volwassen

Marco Borsato:
Ambassadeur
Warchild goedgelovig
Metaal 7 Metaal 7 Aarde 5
Muzikaal - vernieuwer bijzondere jeugd

Gordon Ramsay:
Kokende
scheldkanonnade
Metaal 7 Aarde 8 Hout 4
Ongepast gedrag - meester
Chef - wandelende tijdbom

Webinarvolgers
van het eerste uur
Jullie kunnen het Jaarplan
mét korting maken. De
groepsgrootte kent een limiet
dus wacht niet te lang.
VOL=VOL
Schrijf je hier in voor Brabant
of Drenthe, dan is je korting
gelijk verwerkt. We gaan er
een fantastisch mooi Metaal
7 jaar van maken.

Vanaf nu komt er elke maand een nieuwsbrief
uit, elke keer halverwege een nieuwe
tijdsperiode. Ik ga je op de hoogte houden.
Het laatste Webinar van het Aarde 8 jaar volg je
via deze link: Aarde 8 - Vuur 9 - Hout 4. Dat
belooft een waanzinnige transformatie - het
behalen van de top - een uitbarsting van
jewelste! Vuurwerk. Beleef het mee en wees
voorbereid.
Maar om daar te komen gaan we eerst nog een
periode in van stilte - donkerte en lange nachten.
Als je daar door heen bent, heb je de laatste
loodjes weggewerkt en de winst in je rugzak
gestopt. Klaar voor het nieuwe jaar op 25 januari
2020.
Veel liefs,
Marjan
Oh ja, ook in het nieuwe jaar betaal je voor de
webinars. Als het gratis is, is het waardeloos.
Heeft het waarde, dan betaal je een prijs, deze is
echter voor elke beurs betaalbaar. Zo kan elk
mens, waardevol en eerbiedig, deel uit maken
van een groep mensen die zelfbewust in het
leven willen groeien & delen met elkaar.
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