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  Geld en Passie
   Brood op de Plank
          

Dag Aangeschrevene,

Steeds meer mensen willen het graag: hun Passie leven. 

Herken jij dat?
Wat is jouw Passie, waar wordt jij blij van? Waar wordt jij door gevoed?
En waar liggen jouw talenten? En kun je die inzetten om je Passie te leven?

En zou je daar dan je geld mee kunnen/willen verdienen?
Zodat je niet meer ‘werkt’, maar altijd je Passie leeft en je talenten deelt.
Is dat überhaupt mogelijk dan? Geld verdienen met je Passie?

Deze vragen komen voort uit de ZZP dagen : ‘Brood op de Plank’
Naast hoe kan je focussen, wat is je eigenwaarde, succes durven/mogen hebben, steun krijgen/kunnen 
ontvangen uit je eigen systeem en nog veel meer.

De ‘Brood op de Plank’ dagen zijn rijke dagen, met veel inzichten en vaak ook heling diep in het 
familiesysteem, soms zelfs doorwerkend voor universele thema’s.

Geld is ook zo’n ding. De hele wereld is zoekende naar de waarde van geld. Er zit veel geschiedenis en 
‘oud zeer’ op geld. Universeel en vaak ook binnen familiesystemen. En dat heeft weer invloed op hoe jij 
naar geld kijkt en hoe je er mee omgaat.

Naast de maandelijkse ‘Brood op de Plank’ dagen komt er in maart ook een ‘Geld en Passie’ themadag.

Deze dag is voor iedereen die zijn Passie wil leven en wil integreren in zijn/haar dagelijkse bestaan en 
dat met opstellingen wil onderzoeken.

's Ochtends onderzoeken we de/je relatie met geld. 
Hoe sta jij tegenover geld, is het goed/fout, gewoon/bijzonder, vies/schoon, leuk/vervelend, nuttig/zinloos 
enz.? Wat doet geld bij jou in je balans in geven/ontvangen?
 
's Middags kijken we naar de relatie tussen jou, je Passie en geld.
Wat werkt en wat niet. En welke helende bewegingen daarin gemaakt kunnen worden.

In de agenda vind je alle data. 

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan gerust contact met me op.

http://www.kruispunten.org/agenda/
http://www.kruispunten.org/bedrijven-en-organisaties/geld-en-passie
http://www.kruispunten.org/bedrijven-en-organisaties/zzp-ers
http://www.kruispunten.org/bedrijven-en-organisaties/zzp-ers
http://www.kruispunten.org/bedrijven-en-organisaties/zzp-ers


Kruispunten
Annemieke van der Mooren
06-2194 7891
www.kruispunten.org
info@kruispunten.org   
www.hoogopgeleidewerklozeallochtonen.nl

Kruispunten op Facebook
 Annemieke van der Mooren op LinkedIN

Het staat je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar mogelijke geïnteresseerden, graag zelfs ;-).

http://www.linkedin.com/profile/view?id=65634969&trk=tab_pro
https://www.facebook.com/KruispuntenOpstellingen?fref=ts
http://www.hoogopgeleidewerklozeallochtonen.nl/
mailto:info@kruispunten.org
http://www.kruispunten.org/

