De laatste loodjes
Het jaar bijna ten einde
Op 4 februari is het Vuurjaar ten einde en start de volgende dag het Aarde 8 jaar. Een hele
andere energie gaat dan het jaar dragen. We zullen beinvloed - gedragen - dwarsgezeten en
uitgedaagd worden door de krachten en talenten van de Aarde 8. Waar zijn de Engelen vraag jij
je misschien af? Nou, die zijn er nog hoor. Zij leveren heel veel input voor de Vijf Elementen het is één grote samenwerking en dat is fijn.
Omdat jouw elementenreeks echt gebaseerd is op jouw zielengroei - is het fijn om je voor te
bereiden op het nieuwe Aarde 8 jaar. Waarom? Omdat je pad dan iets soepeler loopt - je beter
in verbinding blijft met jouw naaste omgeving - en omdat je leven echt leuker gaat verlopen.
Er zijn nu al drie groepen die zich voorbereid hebben en een eigen Jaarplan hebben gemaakt.
De groep in Vorstenbosch is alweer volgeboekt - voor dit jaar kan er nog ingeschreven worden
in Orvelte voor de workshop op 11 februari.
Wil je graag dat ik een Jaarplan voor je maak - en 2019 voor je in kaart breng? Dan bestel je
hier je Jaarprofiel - je hoeft het tenslotte niet alles alleen te doen:-)
De Vijf Elementen zijn bijna een must voor hulpverleners - managers. Je leest hier meer over de
mogelijkheden en waarom ik het een must vindt.

Naar buiten met elkaar
Natuurlijk gaan we ook weer in de lente naar buiten. Wil je kort maar krachtig? Kies dan voor
avondworkshop. Wil jij meer in contact komen met de Natuur? Kies dan voor Wandelen in de
Natuur. We gaan dan heerlijk naar buiten -en groeien mee met de Lente.
Is de tijd rijp om te gaan samenwerken met de Natuur en Sjamanen Spirits? Dan lees je er hier
veel meer over. Mijn nieuwste training - het leukste dat ik ooit mocht doen tot nu toe:-)
Er start ook weer een groep voor het Systemisch werk. Kortom: Genoeg te doen!
De locaties zijn nu in Schoonoord - Orvelte - Groningen - Vorstenbosch en Leiden.
In de praktijk is er ook nog volop aandacht voor jou als je graag een keer of een tijdje coaching
wilt ontvangen. Je maakt hier een afspraak met mij.
Vanuit Schoonoord een fijne week toegewenst en tot snel.
Hartelijke groet, Marjan
Beide benen op de grond

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@beidebenenopdegrond.nl toe aan uw adresboek.

