
Growth with Joy
een 12-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. 



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! 
 

• Grow with JOY • 
Strategieën zonder stress maar met succes



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 - 90 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.

6 WEKEN SAMEN AAN DE SLAG



Het traject met YIN & YANG onderdelen
Feminine // Hart

Energie

Fun

Creativiteit

Intuïtie

Openheid 

Nieuwsgierigheid

Belichaming

Masculine // Mind

Gerichte en aligned

actie & focus

"Structuur" 

Strategie

Marketing

Sales



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. 

WAARDOOR JE...



Er is geen betere tijd dan 
NU

 om ervoor te kiezen het anders te gaan
doen! 

 
Samen sta je sterk. 

 
Het is hét t icket voor de fast lane naar succes.



Wat de deelnemers voor jou zeiden
over dit traject

De afgelopen weken heb ik het "Grow with JOY"

avontuur gevolgd bij Kirsten. Vanuit een 'YES' gevoel

heb ik hiervoor gekozen. Ik kan dit gevoel niet verklaren

maar voelde heel sterk dat ik dit wilde. Nu snap ik

waarom. Ik heb zoveel mogen leren over human design,

energie en hoe ik mijn business kan creëren vanuit flow. 

Mijn business is een speelveld en ik ben daarin de

leader. Ik coach op het gebied van self-love, self-

guidance & self-pleasure. Zodat jij je eigen FLOW vindt

en leeft op jouw voorwaarden. 

Kirsten haar energie & vragen zijn zó spot on. Ze

heeft mij op een positieve manier door elkaar

geschud. Ze prikt door je heen en laat je zelf

nadenken. Zodat het écht jouw speelveld wordt en

jij gaat spelen volgens je eigen regels.

Ik heb mijn structuur losgelaten en ik leef veel

meer in lijn met mijn Human Design type. En echt,

het voelt zo goed en kan ik je vanuit liefde

aanraden.

Liset Schuitert ❥ Embodiment Coach



Ik was bang om mijn kwaliteiten echt te delen, maar nu

voel ik dat mijn kwaliteiten er toe doen. Ik word

ontzettend blij van wat ik hier mag brengen.

Kirsten heeft me geleerd dat ik mag vertrouwen op

mijn eigen stroom, mijn intuïtie. 

Ik zou Kirsten aanraden aan ondernemers die voelen

dat ze niet meer mee willen bewegen in de harde

wereld waar de mannelijk energie domineert. De

energie van presteren, actie en vaste kaders.

Onderneemsters die voelen dat ze meer in lijn met hun

ziel en lichaam willen ondernemen, vanuit de

vrouwelijke energie.

Ik ben ontzettend dankbaar dat ik Kirsten heb mogen

ontmoeten en dat ik nu vertrouw op mezelf!

Roos ❥ Ground your light • Healer & Coach

Voordat ik met Kirsten ging werken was ik mezelf

steeds aan het vergelijken met andere ondernemers en

werkte ik vooral vanuit de mannelijke energie.

 Ik dacht dat ik me aan vaste marketing en sales regels

moest houden om veel te verkopen. 



Ik ben een duizendpoot en heb 2 bedrijven: een voor grafisch design en een

voor spirituele ondersteuning. Kirsten kwam ik tegen via een ander

coachingstraject (andere coach) en ik vond haar hele uitstraling en being zo

fijn, dat ik geen moment twijfelde toen ze "Growth with JOY" startte. 

Als ik Kirsten als coach in 3 woorden moet omschrijven kies ik voor

motiverend, betrokken en liefdevol. Haar oprechte aandacht voor mij en mijn

traject was enorm waardevol, zowel voor m'n bedrijven als op persoonlijk

niveau. 

Ik ben Kirsten eeuwig dankbaar voor de waardevolle tools om keuzes te

maken voor mijn bedrijf, om de volgende stap te kunnen bepalen en om

meer plezier te hebben in het werk.

Kristel Sharing ❥ Natuurlijk Geliefd & Geliefd Design



20 aanmeldingen voor
de masterclass 



Growth with Joy
een 12-weekse Journey naar vrijheid, impact & succes

12 weken lang samen aan de slag in een krachtige container
1 live changing TRANSFORMATIE dag

Onbeperkt support
 

Actieprijs €1297,- *
(i.p.v. €1997,-)

*betalen in 3 of 6 termijnen mogelijk

 
 



Let's create some magic
E N  L A A T  2 0 2 2  J O U W  B E S T E  J A A R  W O R D E N .

Ben je er klaar voor?

YES! IK GA ERVOOR!

https://calendly.com/kirstentimmermans/free-discoverycall
https://www.kirstentimmermans.nl/product/growth-with-joy/

