
Lente! Tijd om jouw perspectief manifest te maken 

 

Loop jij ook al een tijd rond met ideeën en plannen die je graag wilt realiseren? 

Dat idee dat al lang vorm heeft gekregen in je hoofd. 

Die innerlijke drive om iets van jezelf in de wereld te zetten. 

Maar hoe pak jij dat aan? Hoe maak jij het concreet? 

 

 
Foto´s: padden in de lente weten precies wat ze moeten doen 

 

Weet jij wat je wilt bereiken dit jaar? En op de lange termijn? Hik je er tegenaan of verlang je er juist 

naar om echt stappen te gaan zetten? De natuur laat ons zien dat er in de lente stappen gezet 

moeten worden wil je in de herfst kunnen oogsten. Astrologisch is deze Ram tijd hét moment om van 

start te gaan. 

 

Pak dat lente moment en zet je stappen!                                     

Wij bieden je een drieluik aan van 3 middagen om van zaaien tot oogsten te komen. Een middag in 

de lente, één in de zomer en we eindigen in de herfst. Jouw creatie loopt gelijk op met het creëren 

en manifesteren in de natuur. 

 

Waarom gaat dit drieluik je echt helpen? 

- we werken drie middagen buiten, de natuur is spiegel, leeromgeving en leermeester 

- je krijgt informatie over, en profiteert van natuurlijke cycli, processen en kansen die zich nu voordoen  

- je doet je eigen ervaringen op, en wordt verrijkt door uitwisseling met collega-deelnemers 

- we werken in een kleine groep (minimaal 4 en maximaal 8) 

- de begeleiding is in handen van twee professionele trainers/coaches waarvan de een óók astrologe 

is en de ander biologe 

- tussen de bijeenkomsten door krijg je kleine opdrachten 

- we creëren een internetplek voor uitwisseling en feedback 

 

Praktisch 

- je investering is € 450 ex btw, incl. koffie/thee/broodjes 

- de workshop is in Wageningen op 19 april, 28 juni en 27 september, van 13.00- 17.00 uur 

Voor meer informatie en opgave kun je contact opnemen met: 

Jettie van den Houdt , T: 0317-423161, info@vandenhoudt-communicatie.nl,  

Lysbeth Beels, T: 0613755325, info@mercuria.nl 
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