Wat was het een jaar... 2020 gaat de geschiedenisboeken in!
En wie had gedacht dat een jaar met zo'n mooi dubbel getal
dat je maar 1x in je leven meemaakt (tenzij je ouder dan 100
jaar wordt) zo'n impact had op ons leven.....
En wat is het nieuwe jaar welkom!
Een heel jaar, nog onbeschreven, alles kan, we weten het niet
totdat het zich aandient. Het zal vast wel weer de nodige
hoogte- en dieptepunten met zich meebrengen.
Des te belangrijker dat jij in jouw middelpunt blijft staan als
een boom, meebewegend met de wind en toch gegegrond.
Veerkrachtig balancerend....
Ik wens je een liefdevol, machtig mooi nieuw jaar toe!
Hartelijke groet,
Marij

Heb je voornemens gemaakt voor het
nieuwe jaar? Of laat je het allemaal op je
afkomen.....
Als je je bewust bent van wat jij heel graag
wilt dan kun je dit op verschillende
manieren manifesteren. Bijvoorbeeld door
een inspiratiebord te maken.
Op de laatste dag van het jaar kijk ik altijd
terug naar de intenties die ik aan het begin
van het jaar heb verwoord. Voor 2021 heb
ik een inspiratiebord gemaakt met voor mij
belangrijke woorden en beelden.
Ik vond het een feest om dit te maken en gedurende het creatieproces werd steeds duidelijker
wat voor mij nu essentieel is. Op de foto is de kern van mijn inspiratiebord te zien.

Voor massages is de deur helaas nog even gesloten. Ik
volg hierbij de richtlijnen van de overheid.
Voor één op één coaching en kleurconsulten ben ik open
op afspraak.
Wil jij je bewustzijn verder ontwikkelen of jouw intenties
voor 2021 manifesteren, maar weet je niet zo goed hoe
dit aan te pakken?
Daar wil ik je graag bij ondersteunen met bijvoorbeeld
een kleurenconsult, een tarotlegging, samen een
inspiratiebord of kleurenmandala maken.
Hier lees je meer waarvoor je bij mij terecht kunt.
Misschien heb je nog vragen? Neem dan contact met me
op.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@colourfulenergies.nl toe aan uw adresboek.

