Erve Klein Avest
Exclusief Beleven
Masterclass “De kracht van getallen”
Door (Organisatie)numerologen & businesscoaches
Miranda ter Stal & Ben Kalter
202 was het jaar van transformatie en bewustwording, van discipline inbouwen en eigen kracht
bijzetten. Het jaar om vanuit deze inzichten en kennis te werken aan je eigen ontwikkeling. De kracht
van getallen vanuit oude wijsheden is de meest simpele vorm om snel meer inzicht te krijgen in jezelf, je
karaktereigenschappen, je talenten en te leren lessen. De betekenis van de verbanden die de onderlinge
getallen weergeven zijn super waardevol. Je kunt direct nieuwe stappen zetten binnen je werk of privé
omgeving. Simpelweg omdat je met een andere mindset naar huis gaat.
Patronen die je belemmeren herkennen, doorbreken en loslaten door op een bijzondere en makkelijke
manier te kijken naar wie jij bent en wat er bij jou past. Je krijgt handvaten om jezelf sneller te sturen,
meer leiderschap te nemen, puur door je inzicht en kennis te vergroten. Een masterclass waarin
specifieke lessen van levenskunst aan bod komen. Voor welke uitdagingen sta je in deze fase van je
leven? Welke rode draad loopt er doorheen? Hoe kun jij met nieuwe krachtige inzichten niet alleen
jezelf maar ook anderen helpen?
Een cadeau voor jezelf of om te geven aan iemand die net dat zetje van jou nodig heeft om nieuwe
stappen te nemen in zijn of haar ontwikkeling. Samen de lessen van levenskunst ontdekken.
Groepsgrootte ca. 3 tot 4 personen in deze bijzondere tijd. Iets voor jou, je collega’s, je team?
Datum en tijd:
Datum in overleg, duur 2,5 á 3 uur
Locatie:
“De Basculehoeve” op Erve Klein Avest, Oelerschoolpad 2, 7554 SR Hengelo (Oele)
Investering:
€ 75,00, inclusief persoonlijk werkboek en afbeeldingen afgestemd op jouw getallen, koffie, thee en
lekkernij.
Bonus: een korting voucher van 10% op een persoonlijke sessie inclusief coaching van 2,5 uur.
Inhoud workshop:
• Korte uitleg van de cijfers in groepen
• De verschillende cycli (jeugd, volwassenheid, terugkijkfase)
• Rode draad in je leven
• Bestemminsgetal
• Persoonlijk jaar
Aanmelding: Geef je op via miranda@ervekleinavest.nl
Vermeld je naam en je geboortedatum! Voor vragen bel 06-29302348.
www.ervekleinavest.nl

