Groeigroep “Think and Grow Rich”
Van Burn-out naar On-Fire
Tijdens haar burn-out drie jaar geleden is Sonja in contact gekomen met Bob Proctor van
het Proctor Galagheren Instituut en vanzelfsprekend ook met het boek van Napoleon
Hill, Think and Grow Rich. Als door de bliksem getroffen is ze erin gedoken, heeft zich er
mee verbonden en is het toe gaan passen in haar leven om het nooit meer los te laten.
Door EFT en deze universele wetten te leren begrijpen en toe te passen, heeft dit ervoor
gezorgd dat haar leven in een stroomversnelling kwam, haar energieniveau steeg en zij
heel snel genas op alle lagen. De "burn-out" veranderde in "on-fire."
Door deze ervaring aan den lijve te hebben meegemaakt heeft dit haar geïnspireerd om
hier zoveel mogelijk mensen mee te willen helpen. En hoe doe je dat? Dat doe je samen.
Lees meer.
De kracht van samen
Door dit proces als groep aan te gaan, bundel je energie en kracht, houd je elkaar
scherp, bemoedig je elkaar, heb je spiegels, ben je niet alleen in het proces en help je
jezelf en elkaar om vrij te worden op alle lagen om zo het leven te gaan leiden waar je
altijd al van gedroomd hebt.
Sonja zal de deelnemers begeleiden met EFT transformatiecoaching om daar, waar
blokkades zichtbaar worden, direct ruimte voor begrip en groei vrij te maken, zodat er
genezing kan plaatsvinden. Dit creëert een stabiele basis om op te bouwen, je
levensmissie te ontdekken en groot te durven dromen. Een doel creëren vraagt begrip
over hoe bewustzijn, en met name het onderbewustzijn werkt. En dit doel kan van alles
zijn. Ontdek dit samen.
Think and Grow Rich door Napoleon Hill
Als leidraad gebruiken we het boek Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Michael
Pilarczyc heeft hier een bewerking en vertaling van geschreven die makkelijk leesbaar is.
Tijdens het lezen van dit boek zul je regelmatig worden verbaasd over de gelijkenis
tussen de werldwijde economie van tachtig jaar geleden en die van vandaag de dag.
Ook de mentaliteit van de samenleving kent opmerkelijke overeenkomsten. Daarom is dit
boek nog even actueel als op de dag van publicatie in 1937. De waarheden en
wijsheden in dit boek zijn tijdloos, de wetten en regels zijn universeel. Dit boek neemt je
stapsgewijs mee in de strategie die miljoenen mensen een fortuin heeft opgeleverd,
maar die bovenal de formule is voor een succesvol en voldaan leven. Bestudeer dit boek
en ontdek de denkwijze die je leven zal veranderen.
DATA 2019:
- 13 januari
- 10 februari
- 10 maart
- 14 april
- 12 mei
- 9 juni
- 18 augustus
- 15 september
- 13 oktober
- 10 november
- 15 december

Hoe ziet het programma er uit?
* Maandelijkse bijeenkomst op zondagmiddag
* Meditatie
* Bestuderen en toepassen van de universele wetten
* Missie ontdekken
* Doelen stellen
* Stappenplan maken
* EFT Transformatiecoaching
* Tussentijdse maandelijkse skype bijeenkomst
* Inclusief 2 live EFT transformatiecoaching sessies één op één van 60 minuten
t.w.v. € 190,- bij eenmalige betaling
* Gratis toegang besloten FB groep
* Gratis mogelijkheid om tussentijds per mail persoonlijke vragen te stellen
Bijdrage:

€ 120,- per bijeenkomst of 20% korting bij eenmalige betaling.
Geen € 1.320,- maar € 1.056,- voor een jaartraject

Locatie:
Wakker bewustZijn, Westerweg 14, Alkmaar
Aanmelden vooraf: T: 06 22741509, E: sonjaquiet@gmail.com of via het contactformulier

Succes is het resultaat van de manier waarop je denkt

