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Training ForYou  

Inspiratie is moeiteloze motivatie – zelfzorg 

 

Binnen brandt het licht. Ga je mee? Een lichte ontspannen reis naar binnen. ForYou. 

 

Iets meer over jezelf ontdekken, inzichten opdoen via numerologie, astrologie, 

kennismaken met familie-opstellingen, op een leuke ontspannen wijze in een kleine 

groep. De bijeenkomsten zijn bedoeld om jou mee te nemen naar binnen. Om op 

een leuke manier inzichten te verkrijgen over jezelf. 

 
We beginnen met wat algemene kennis over jouw bodymind en maken een 

grondanker. Daar wordt ook een stukje tekentherapie aangekoppeld. We gaan kijken 

naar jouw hartcoherentie en naar jouw energielandschap. We gaan inzoomen vanuit 

de numerologie op jouw missie, je kracht en je uitdagingen. Vanuit de astrologie 

komen daar drie tekens bij die jou typeren gekoppeld aan modaliteiten en 

elementen. Vanuit deze ontdekkingsreis wordt er vervolgens ook aandacht besteed 

aan systeemwerk en familie-opstelling en de praktische theorie van systeemwerk. 

Je gaat zelf actief ontdekken, tekenen, rekenen, voelen en ervaren op een 

inspirerende wijze uit vele verschillende invalshoeken wie je (ook) bent en mag zijn! 

 

Dat kan dus in de praktijk in Miste aan de Heenkamppieperweg 6 in een kleine 

groep. De bijeenkomsten duren ongeveer 2,5 uur. De vier bijeenkomsten kosten 

140, - euro. De aparte workshops kosten 40 euro per onderwerp per deelname. 

Twee workshops voor 75,- euro. 

1. Energielandschap; bewustwording 

2. Numerologie: herkenning 

3. Astrologie: erkenning uit de geboortehoroscoop 

4. Familiewerk: verandering 

De training en de afzonderlijke workshops kunnen ook op locatie aangeboden 

worden. Prijs in overleg.  
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Dus!  

Ook afzonderlijk te volgen! Alles mag, niets moet.  

 

Waar word jij blij van? 

Bewustwording, herkenning, erkenning, maar dan net even anders? Vier 

ontspannende bijeenkomsten waarin jij centraal staat. 

 

Welk cadeautje zou jij jezelf op welke wijze willen geven? 

Er is steeds ruimte voor drie tot vier personen. Misschien ook leuk om met een 

vriend/vriendin/familielid te doen en ook te boeken voor groepen die samen elkaar 

beter willen leren kennen! 

 

1. Bewustwording en ademhaling: energiebalans. Waar zit jij? 

Voorjaarseditie 29 maart 2023 

 

2. Herkenning; jouw blauwdruk vanuit de leer van de getallen. 

Waar haal jij de energie uit? 

Voorjaarseditie 4 april 2023  

 

3. Erkenning. Aspecten uit de astrologie. Inzoomen op mogelijkheden.  

Wie ben ik nog meer? 

Voorjaarseditie 12 april 2023  

 

4. Verandering. Het werken met een opstelling. Inzicht krijgen in familiesystemen.  

Waar sta ik in de lijn? 

Voorjaarseditie 25 april 202 
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Binnenkort ook:  

 

 

Numerologie en tarot – welke vragen heb ik?  

Human Design – een wetenschappelijke blauwdruk! 

 

Nieuw! 

Individueel consult ‘Jouw blauwdruk’ op aanvraag voor 40, - euro. 

Interpretatie uit de numerologie, enneagram, geboortehoroscoop en/of human 

design. Ook afhankelijk van jouw vraag.  

 

 

Mocht je nieuwgierig zijn? Of vragen hebben?  

 

Laat het mij weten. Ik ben altijd op zoek naar nieuwsgierige mensen.  
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Verwacht het onverwachte! Teamzorg 

 

Wil je een keer op een andere wijze jouw vrienden, vriendinnen, collega’s of 

familieleden echt leren kennen?  

Niet te zwaar, licht, ontspannen, maar toch betekenisvol?  

Waar wiskunde als universele neutrale taal gebruikt wordt om inzichten te verkrijgen 

in jouw sterke kanten en uitdagingen?  

Waarin ook het team gekoppeld wordt aan een uniek nummer en de betekenis 

daarvan in de praktijk aan de orde komt?  

 

Deze teamtraining bestaat uit een ontspannen bijeenkomst van een halve dag 

waarin jij als medewerker of als leidinggevende samen met je teamleden vanuit de 

'nieuwe oude' wetenschappen gaat kijken naar jezelf en naar elkaar. Zelfzorg en 

teamzorg. Waar liggen de sterke punten en uitdagingen zowel voor jouzelf als ook 

voor het team? Via de numerologie wordt er vanuit een numerieke neutrale analyse 

een uniek nummer aan de teamleden toegewezen op basis van berekeningen die al 

toegepast werden door de Babyloniërs. Deze nummers zijn uniek en geven 

persoonlijke neutrale betekenissen en inzichten in missies en uitingen van gedrag.  

 

Jij en de overige leden gaan actief ontdekken, rekenen, opzoeken en ervaren vanuit 

een nieuwe invalshoek wie je collega's daadwerkelijk zijn. Deze training geeft op 

lichte wijze richting aan meer begrip voor elkaar en is ook heel erg leuk om samen te 

doen en werkt verhelderend. 

 

Dat kan dus in een bijzondere omgeving op landgoed Kotmans in Miste aan de 

Huttenweg. De bijeenkomst duurt een dagdeel, maar kan uitgebreid worden met een 

lunch, wandeling of met een onderdeel op maat. De standaardtraining kost 500, - 

euro.  

De training kan ook op locatie aangeboden worden. Prijs in overleg. 
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