Workshop “Je Geld of je Leven”
De verbinding tussen levensgeluk en geld. 20 mei 2014. Haaksbergen
Het leven draait niet om geld. Er is echter geen enkel levensthema dat niet met geld verbonden is.
De grootste energieverspilling is verspilling van levensenergie! Zelden wordt hierbij de link gelegd
met geld en financiën. Misschien een link om eens nader te bekijken, want elke levenskeuze heeft
financiële consequenties! Door het ontbreken van een krachtige verbinding in mensen tussen spirit
en financiën lekken enorme hoeveelheden levensenergie weg. Hierdoor blijven mensen hangen in
een baan die ze allang niet leuk meer vinden. Wordt berust in futloze relaties, komen startende
ondernemers niet tot bloei, worden schulden niet afgelost en wordt genoegen genomen met
matige intimiteit. De levensenergie die benodigd is om deze zaken structureel aan te pakken komt
vrij in mensen door 'Financiële volwassenheid'.
Het meest schaarse goed op deze wereld is niet geld maar tijd. De meest belemmerende factor
voor tijd is geld!
Over de workshop: De workshop “Je Geld of je Leven”, reikt een kijk op geld en financiën aan welke
levenskracht genereert! Door middel van oefeningen en dialoog ontdek je hoe je staat ten opzichte
van geld en leven. Je ontdekt een kijk op geld welke gaat over Kennis, Inzicht en Daadkracht om
levensdoelen te realiseren. De workshop brengt voor jou een proces op gang dat je in staat stelt
jouw levensdoelen en financiële wensen kloppend te maken. De workshop laat de waan van de dag
verdwijnen!
Voor iedereen die:
* interesse heeft om meer te ontdekken rondom het spectrum levensgeluk en financiën * financiële
uitdagingen met daadkracht tegemoet wil treden * het gevoel heeft aan een baan vast te zitten om
geld * zich ongemakkelijk voelt als het over geld of financiën gaat * moeite heeft om het eigen
bedrijf of praktijk rendabel te krijgen * met zijn/haar passie inkomen wil verwerven * bang is voor
financiële post * geld genoeg heeft maar uitgeven aan zichzelf lastig vindt * tijd en geld wil hebben
voor de dingen die echt belangrijk zijn in het leven
Doel: Het wordt tijd dat geld dienstbaar wordt aan mensen en het leven zelf en niet meer
andersom. Dit wordt bereikt wanneer passie en geld evenwichtig aanwezig zijn in het dagelijks
bestaan van elk individu. Ook in jouw leven! Het grootste probleem waar we namelijk massaal mee
worstelen is het vinden van voldoende tijd en geld voor de dingen van het leven die we echt
belangrijk vinden. Juist om dit mogelijk te maken geef ik de workshop “Je Geld of je Leven”. Graag
reik ik jou de sleutel aan om het (financiële) leven te leiden dat jij wenst.
Waar: Hotel Erve Bruggert, Scholtenhagenweg 46, Haaksbergen (navigatie-adres: Aaftinksweg 29)
Wanneer: dinsdagavond 20 mei 2014
Tijd: Inloop vanaf 19:00 uur, Aanvang workshop 19.30 uur, Einde 22.30 uur
Bijdrage in de energieuitwisseling: € 20,= incl. btw. Inclusief koffie, thee en water. Betaling bij
ontvangst.
Aanmelden: Bel 06-37006473 of mail je gegevens naar: robin@freedomfocus.nl
www.freedomfocus.nl

