Growth with Joy
een 6-weekse Journey naar vrijheid, impact & succes

Voor bewuste vrouwelijk ondernemers die het zat zijn om continu in
de actiemodus te zitten en vergeten te genieten. Maar stiekem
weten: het mag én kan anders!

Dit traject is voor jou als
je er klaar mee bent om continu in de actie-modus te zitten en niet
meer te genieten.
je er klaar voor bent om balans te krijgen tussen ease & effort.
je klaar bent voor meer! Meer groei, meer omzet, meer impact.
je geen one-size fits all wilt maar een succes-strategie die past bij
JOU!
je klaar bent voor verbinding, met jezelf, je lichaam & met anderen
vrouwen.

• Grow with JOY •
Strategieën zonder stress maar met succes
ZONDER MOETEN OF LOSSE FLODDERS SCHIETEN.
LEER HOE JE JOUW UNIEKE KRACHT KUNT BENUTTEN OM JE IMPACT,
VRIJHEID EN SUCCES TE VERGROTEN.
OP EEN MANIER WAARIN JE VRIJ KAN BEWEGEN, MAAR WAARBIJ JE
ÓÓK JE DOELEN, INTENTIES OF MILESTONES BEHAALD.
JE WEET HET STIEKEM HET MAG ÉN KAN ANDERS!
IN DIT TRAJECT LEER JE OM HET TE DOEN!

6 WEKEN SAMEN AAN DE SLAG
in kleine groep én individueel.
wekelijkse lives met de groep; met coaching,
masterclasses en/of breakthrough sessies.
2x een 1:1 (strategie) sessie van ±45 minuten.
Onbeperkt support in een besloten Facebook of
Telegram groep.
Bonus video's (denk aan converterende content,
copywriting, sales technieken o.i.d.).
Een LIVE-vrouwencirkel-dag in Leusden ; met de hele
groep obstakels doorbreken, zijn en je creatie in en voor
je business verankeren.

Het traject met YIN & YANG onderdelen

Feminine // Hart
Energie
Fun
Creativiteit

Masculine // Mind
Gerichte en aligned
actie & focus
"Structuur"
Strategie
Marketing
Sales

Intuïtie
Openheid
Nieuwsgierigheid
Belichaming

WAARDOOR JE...
als vrouw meer in verbinding te komen met je lichaam én business.
Zodat je uit die continue actie-modus kunt stappen en de balans gaat vinden tussen ease &
effort.
Je gaat je dieper verbinden met je missie, je visie waardoor je energie & vibratie stijgen en de
inspiratie gaat stromen.
Meer energie en een hogere vibratie betekent eenvoudiger soul aligned klanten aantrekken.
Op een manier die past bij JOU! Maar ook converterend is.

Er is geen betere tijd dan
NU
om ervoor te kiezen het anders te gaan
doen!
Samen sta je sterk.
Het is hét ticket voor de fast lane naar succes.

Growth with Joy
een 6-weekse Journey naar vrijheid, impact & succes

6 weken lang samen aan de slag in een krachtige container.
Maximaal 6 vrouwen
Startdatum 12 december
6 live sessies
1 live "vrouwencirkel" dag
Pilot prijs €697,- *
(i.p.v. €1297,-)

*betalen in 3 of 6 termijnen mogelijk

Let's create some magic
EN LAAT 2022 JOUW BESTE JAAR WORDEN.
Ben je er klaar voor?

IK BEN ER KLAAR VOOR!

