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Open de deuren naar BALANS op:
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WEES DE BESTE EXCELLENTE VERSIE VAN JEZELF!
Onderneem vanuit PASSIE. Verander de wereld en start NU vanuit Passie.
VOOR EEN AMBITIEUZE VROUW, DOOR EEN AMBITIEUZE VROUW

"Waar je op dit moment staat, is het
resultaat van wie je bent.
Waar je gaat, hangt totaal af van wie
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BEN JE TOE AAN
EEN VOLGENDE
STAP?

Voorwoord
MIJN CHECKLIST VOOR JOU
Voor je ligt mijn checklist, speciaal voor jou: Succes in
Balans.
Je kent het vast wel. Je wilt van alles en je laat je door
van alles afleiden. Voel je dat je hierdoor uit balans
bent? Wil je loskomen uit het systeem? Wil je echt jouw
eigen pad volgen? Voel je dat het tijd is om jouw
leiderschap te omarmen en je weerbaarheid op te
bouwen?
De zaken in dit E-book zijn wellicht ‘open deuren’ voor
je, maar dan rijst wel de interessante vraag: als je het
allemaal al weet, hoe komt het dan dat je nog niet bent
waar je wilt zijn?
Alles valt of staat met het commitment en de keuzes die
je maakt. Kies je voor Succes in Balans? Ga dan door
alle weerstand heen, omarm jezelf in vertrouwen, loop
jouw weg en voel bij elke hobbel die je neemt dat je
meer en meer thuiskomt. Dat je systemen bouwt die
voor jou werken. Dat jij in jouw leven echt impact
maakt en dat je echt van betekenis bent.
Wat ik in dit E-book met je deel, is mijn persoonlijke
verhaal. Even om aan te geven: als ik het kan, kun jij het
ook. Dus wacht niet langer en kom in actie. Ik help je
graag om tot actie te komen en daarom heb ik dit Ebook geschreven: mijn 12 succes sleutels om tot actie te
komen.
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Ik pas deze 12 sleutels dagelijks toe. Met vallen en
opstaan ben ik tot mijn succes gekomen. Het was een
lange weg die leidde van stress en burn-out naar
uiteindelijk rijkdom op alle vlakken. Een weg die voor
jou makkelijker en korter kan zijn als je deze 12 sleutels
direct leert toe te passen. Mijn reis met obstakels heb ik
voor jou teruggebracht tot deze 12 sleutels. Jij bent de
creator, de regisseur van jouw leven. Ben je niet
tevreden, pas dan je script aan. Creëer het leven zoals je
het wilt en voel je krachtiger dan ooit.
Ben je op zoek naar een ‘quick fix’ en wil je geen
moeite doen voor het succes dat je wenst? Dan hebben
mijn sleutels geen enkele toegevoegde waarde voor jou.
Wil je daarentegen echt investeren in jezelf, je bedrijf
en je financiën dan zijn deze sleutels echt een houvast
naar jouw succes in balans.
Het heeft mij persoonlijk meer energie, een fitter lijf en
rust in mijn hoofd gebracht. Het heeft mij in een flow
gebracht en het heeft mij bovendien meer grip op mijn
financiën gegeven. Ik ben als vrouw nu meer in balans
met mezelf, mijn bedrijf en mijn Euro’s. Wil jij dit ook
en wil je hier echt voor gaan? Ga dan de uitdaging aan!

En onthoud: als ik het kan, kun jij het ook!
Liefs Mirna
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Inleiding
DE WEG NAAR SUCCES IN BALANS
Zoals ik in het voorwoord al zei, heeft mijn weg naar
Succes in Balans de nodige hobbels gekend.
Het begon met mijn eigen business als fiscaal adviseur.
Jarenlang heb ik dat gedaan. Ik werkte meer dan
fulltime IN m’n business; ik WAS de business. Ik werkte
helemaal niet AAN mijn business. Dacht er niet eens
over na wie me daarbij had kunnen helpen. Nee, ik
dacht alleen maar aan hoe ik het zelf moest doen en
wanneer.
Naast een gezin met 4 kinderen bleef ik voor mijn
klanten rennen en vliegen. Ik merkte dat, zodra ik mijn
kantoor in stapte, mijn energie wegzakte. Mijn energie
was laag. Op het moment dat ik besloot dat dit niet
langer mijn passie was en dat ik het echt anders moest
gaan doen, kreeg ik de rekening gepresenteerd…

En die rekening was een opname in het ziekenhuis!
Ik kon door de pijn in mijn lichaam niet meer lopen,
ik kon niet op of neer. In het ziekenhuis konden ze
gelukkig niets vinden, maar omdat ik zo snel
verzwakte, werd ik ter observatie opgenomen en
moest ik in het ziekenhuis blijven. Nadat ze mij
geheel binnenste buiten hadden gekeerd, was de
conclusie, dat ik niet ziek was.
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Het kwam wel vaker voor dat iemand als ik heel ziek is,
maar volgens de harde voorwaarden niet ziek is. Dus ik
werd gezond verklaard.
Diagnose was dat ik oververmoeid was, teveel van m’n
lichaam had gevergd. Nu was het tijd om de stekker
eruit te trekken, rust te nemen, bij te komen. Tijd was
nu m’n grootste vriend. Oftewel: ik had een burn-out!
Ik was mega verbaasd. Ik zei nog dat dat echt niet het
geval kon zijn, dat ik niet overwerkt was, dat dat iets is
voor losers. Nou, de grootste loser keek mij aan in de
spiegel. Gelukkig viel de rekening per saldo nog mee en
was ik een paar maanden en een aantal
ziekenhuiscontroles later weer de oude.
Door deze moeilijke periode heb ik de keuze gemaakt
om m’n leven totaal om te gooien. Het roer ging
volledig om zodat ik het leven kon creëren dat ik graag
wilde. Een leven met persoonlijk, zakelijk en financieel
succes, maar wel in balans.
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PERSOONLIJKE RIJKDOM
Mijn persoonlijke rijkdom (ik noem het ook wel emotionele
rijkdom) is voor mij de basis van alle rijkdom. Echte rijkdom zit
voor mij niet in Euro’s. Emotionele rijkdom zie ik als ons
persoonlijke huis, oftewel het fundament van ons persoonlijke ik.
Om echt gelukkig te zijn, is het belangrijk dat het huis (het
fundament) staat, dat het steeds positief word gevoed en dat
eventuele blokkades worden opgeruimd. Daarmee creëer je
dankbaarheid en diepgang in het leven.
Persoonlijke rijkdom beperkt zich niet alleen tot mindset. Bij alles
wat je doet in het leven, kun je jezelf de volgende vragen stellen:
“Voegt dit iets toe voor mij of voor de wereld en versterkt dit mij
als persoon?” Op deze manier kun je jouw persoonlijke huis
verrijken en verstevigen.

ZAKELIJKE RIJKDOM
Voor wat betreft de zakelijke rijkdom zijn andere vragen
essentieel: “Doe ik het werk dat ik wil doen? Stap ik blij en
nieuwsgierig uit bed? Pak ik de dag of laat ik hem voorbij gaan?”
Lange tijd zat ik zelf in de sleur van de dag en knapte volledig af.
Deze sleur gaf vooral mijn persoonlijke rijkdom een enorme
dreun. Ik ontdekte dat het voor mij zeer belangrijk is om mijn
talenten centraal te zetten om volledig tot bloei te kunnen komen.
In iedere persoon zit een creatieve motor. Je hoeft deze alleen
maar te starten en de mogelijkheden zijn grenzeloos. Dan kun je
vanuit talenten en passie echt gaan ondernemen. Dat is het
mooiste cadeau dat ik mezelf heb kunnen geven. Mijn zakelijke
vervulling om jou te helpen jouw talenten te vinden en een
succesvol leven te creëren, zorgt voor een enorme verdieping in
mijn persoonlijke rijkdom.
SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN
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FINANCIËLE RIJKDOM
Financiële rijkdom is de meest tastbare vorm van rijkdom en ook
de meest tastbare vorm om aan te werken. Het is heel concreet.
Belangrijke vraag hierin is: “Werk jij voor de Euro’s of werken de
Euro’s ook voor jou?” Uit persoonlijke ervaring kan ik je vertellen,
dat wanneer je keihard voor je Euro’s werkt, en dat stress oplevert,
dan doet dat volledig afbreuk aan je persoonlijke en zakelijke
rijkdom.
De ervaring leert, dat het voor veel bewuste, intuïtieve
ondernemers een uitdaging is om financieel vooruit te komen. Ze
hebben (meestal) niets met Euro’s. Ze hebben veel talenten, maar
vinden het een uitdaging om hun talenten in de wereld te zetten.
Wat mij betreft gaat financiële rijkdom er niet alleen om dat je
voor jezelf en je gezin genoeg creëert. Het gaat er juist om dat je
overvloed creëert en daardoor meer aan de wereld kunt
doorgeven. Het geeft zo’n fijn en blij gevoel als je goede doelen
kunt ondersteunen of een bijdrage kunt leveren aan een lokaal
plan. Delen en geven creëert enorm veel dankbaarheid!
Emotionele, zakelijke en financiële rijkdom zijn voor mij dus
volledig met elkaar verbonden en ze versterken elkaar. Die kracht
wil ik je met de 12 sleutels doorgeven.
Dus worstel je nog om het leven te creëren zoals jij het wilt?
Lees dan zeker verder, want in de volgende hoofdstukken geef ik
je de 12 sleutels.
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JE MINDSET
Alles begint in je brein. Het is net zoals het instellen van
je TomTom. Weet je het adres niet, dan kom je er niet.
Zo werkt het ook met je brein. Ben je niet duidelijk, niet
specifiek genoeg in wat je wilt bereiken, dan bereik je
niet wat je wilt. Dan weet je brein niet wat te doen en
welke weg te kiezen.
In je mindset heb je een arme versie en een rijke versie.
Voor welke versie kies jij? Alles valt of staat met het
verhaal dat jij voor jezelf schrijft. Vertel je jezelf het
verhaal dat je het doet en dat je het kan? Of vertel je
jezelf het verhaal, dat het misschien mogelijk is, dat het
misschien zou kunnen, dat je het kunt proberen?
Voel de energie, een wereld van verschil! Voel je dat
ook?
De rijke mindset praat niet over fouten of
mislukkingen. De rijke mindset ziet obstakels om op te
lossen en uitdagingen om aan te pakken. Alles is een les,
een leermoment. Als je valt, val je altijd met je snufferd
naar voren en ben je weer een stap dichter bij je doel en
weer een stap verder op je levensreis.

Rijkdom op alle vlakken vergt een rijke mindset.
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Voor het geluk geboren zijn, dat kennen we niet. Het is
het verhaal dat we onszelf vertellen. Niks meer, niks
minder. Steeds meer wordt wetenschappelijk
onderbouwd dat we ons brein kunnen trainen. Ons
brein is de ultieme sleutel tot succes. Ons brein legt de
focus op wat wij benadrukken, op wat wij willen
bereiken. Het gaat er niet om wat er gebeurt, maar hoe
we omgaan met de dingen die er gebeuren.
Wil je je uiterlijke wereld veranderen, verander dan
eerst je innerlijke wereld. Om het zichtbare te
veranderen, is het nodig het onzichtbare om te vormen.
Hierbij is het belangrijk dat je de juiste FOCUS te
bepaalt. Waar wil je heen? Wat wil je bereiken en
waarom? Het waarom is belangrijk voor je mind.
Waarom wil je het echt? Vanuit het waarom creëer je
vervolgens de weg en wordt iets pas echt mogelijk.
Onze mind coördineert onze gedachtengang en onze
doelbepaling. Als het doel en het waarom helder zijn,
dan neemt de mind de coördinatie vlekkeloos over.

Dus: wat is jouw doel en waarom wil je dat
bereiken?
Snel door naar de volgende sleutel die naadloos aansluit
op deze eerste sleutel…
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EEN VASTOMLIJND DOEL
Wat is je doel? En waarom? Waar leg je de focus op?
Stel je doelen en wees duidelijk, eenduidig en specifiek.
Wees je ervan bewust dat je jezelf focust op je reis naar
dat doel, niet uitsluitend naar het doel.
Een doel is belangrijk. Een droom zonder plan is en
blijft immers een droom. Het stellen van doelen is zeker
voor bewuste, intuïtieve mensen een uitdaging. Is het
herkenbaar voor je dat je je meestal laat leiden door de
sleur van de dag en is een dag in een flits weer voorbij?
Een dag waarin je jouw succes had kunnen vormgeven?
Denk eens terug aan een moment in je leven – toen je
‘heel jong’ was – dat je een doel had. Een doel dat je
zeker wilde halen en dat je het ook haalde… Weet je dat
moment nog? Het maakt niet uit waar het over gaat, het
was voor jou een belangrijk doel.

In de loop van tijd hebben we als volwassenen veel
invloeden op ons pad gekregen en door eerdere
ervaringen wordt het behalen van doelen anders dan
voorheen. Hier komt de mind weer om de hoek kijken.
Door ervaringen hebben we onszelf aangeleerd, dat iets
moeilijk is, dat iets niet lukt of dat iets te ambitieus is.
Dus om onze doelen makkelijk te halen, is het
belangrijk om eerst af te leren om te denken dat het
moeizaam en moeilijk zou gaan. Elke actie begint met
een gedachte. Verander je gedachten en verander zo je
leven.

Dus: wat je doel ook is, ga er volledig voor.
Leg de juiste focus en zie het resultaat!

Wat we nodig hebben om doelen te bereiken, is
doorzettingskracht, focus, geloof, passie en
vertrouwen. Bij kinderen zijn deze basisingrediënten
heel puur en volop aanwezig, zonder angst, schaamte of
oordeel, zeker bij hele jonge kinderen. Ik heb er vier en
zie het in alle vier ook terug!

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN
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EEN VASTGESTELD PLAN
Wat is je plan? Een doel zonder plan is en blijft een
doel. Het gaat niet om je doel pur sang. Het gaat om de
weg, om je reis en de uitdagingen die je tijdens die reis
tegenkomt. Zonder plan reis je van hobbel naar hobbel
en kom je honderdduizenden afleidingen tegen. Wij als
bewuste intuïtieve mensen herkennen dat (niet) meteen
en verliezen dan de focus op onze reis. Een plan zorgt
voor focus.

Als je doet wat je eerder ook deed, krijg je wat je eerder
ook kreeg. Brainstorm wat je wilt veranderen en stel je
doelen en dus je plan bij.

Een plan zorgt ervoor dat je op reis gaat en dat je vanuit
vertrouwen en kracht telkens de volgende bestemming
kiest. Neem een vast punt in je agenda om je doel en je
reis te evalueren. Committeer jezelf ook aan dit
moment. Laat er niks of niemand tussenkomen. Stel
jezelf positief, kritische vragen:

Met een plan en zekere routines geef je je reis de nodige
structuur en dus houvast. Vanuit focus,
overtuigingskracht, liefde en passie reis je vervolgens
verder.

Waar sta ik nu?

Bewuste, intuïtieve ondernemers hebben vaak een
afkeer van routine en planmatig werken. Terwijl een
positief plan met volledige commitment er juist voor
zorgt dat je het leven kunt creëren zoals jij het echt wilt.

Dus: zorg voor een duidelijk plan en creëer
routines die je succes onvermijdbaar maken.

Wat heb ik tot nu toe bereikt?
Wat heb ik geïmplementeerd?
Ervaar de consequenties van je doel. Zie wat er in je
onderneming en in je leven gebeurt en neem 100%
verantwoordelijkheid. Bevalt de oogst je niet, zaai dan
opnieuw of zaai iets anders.

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN
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JE VERTROUWEN
Geloof in jezelf en geloof in je plan. Alleen dan zul je je
doelen realiseren.
Zend je twijfels uit, dan zaai je zaadjes van twijfel. Dit
belemmert je mind om er vol in te stappen en je naar de
gewenste bestemming te sturen.
Alles wat je aandacht geeft, groeit en bloeit. Dus zaai je
twijfel? Of zaai je vertrouwen, geloof en kracht?

Dus: vertrouw 100% op een goede afloop en
het creëren van het leven zoals jij het wilt.

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN
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JE VISUEEL BEELD

VOLHOUDEN

Onze mind werkt vanuit beelden. Hoe duidelijker het
beeld is van hetgeen je wilt bereiken, hoe makkelijker je
mind meewerkt aan de realisatie ervan.

De aanhouder wint. Heb je ooit een gezond kind zien
stoppen met het proces om te leren lopen? Het gaat met
vallen en opstaan. Het kind geeft niet en gaat net zolang
door tot het loopt.

Dus: zorg voor duidelijke beelden van het
succes dat je nastreeft.

Uiteindelijk is het voor ons als ondernemers belangrijk
dat we dingen gedaan krijgen en afronden. Niemand
anders dan jij bouwt het leven zoals jij het wilt voor
jezelf. Er is waarschijnlijk ook niemand die precies
begrijpt, voelt, snapt hoe jij jouw leven wilt creëren,
omdat je uniek bent.
Sluit dus een verbond met jezelf om door te gaan, tot je
bent waar je wilt zijn.
Wees voor jezelf je beste vriend onderweg, zorg voor
een lange adem en zet door.

Dus: ga vastberaden door op jouw weg en
geef niet op.

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN
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BEHOOR JE TOT DE 90%
OF TOT DE 10%?

JE OLIFANTENHUID EN
HET KRAB-SYNDROOM

Kijk naar wat 90% van de mensen doet en doe dat juist
niet. Durf je hoofd boven het maaiveld uit te steken.
Durf anders te zijn en andere keuzes te maken.

Als je op de goede weg bent, krijg je tegengas en krijg je
allerlei goedbedoelde adviezen die je niet dienen. Zeg
dan “dank je wel” en vervolg je weg. Wat anderen ook
over je zeggen, weet dat het niets over jou zegt (maar wel
alles over de ander!).

DURF!
Je bent uniek. Ga dus niet op in de massa. Wees volledig
jezelf, van anderen zijn er al genoeg ;-).
Wacht niet op jouw Oscar of welke onderscheiding dan
ook, maar ga en neem initiatief. Succes is iets dat je
wordt, niet iets dat je najaagt.

Dus: durf volledig voor jouw doelen te gaan,
ook al is het niet populair.

Hier komt het krab-syndroom om de hoek kijken. Stop je
krabben bij elkaar in een pan en één krab probeert eruit
te klimmen, dan trekken de andere krabben deze ene
krab terug.
Zo gebeurt het ook in het dagelijks leven. Je omgeving wil
niet dat je verandert, wil niet dat je anders bent dan
anders en zal proberen om je terug in ‘het normale’ te
trekken.

Dus: wees voorbereid op reacties vanuit je
omgeving, maar houd vast aan jouw idealen en
aan jouw plan. Je hebt één leven. Nu is de tijd.

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN
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FEEL THE FEAR
Word beste vrienden met je angsten. Angsten verlagen
je energie en kunnen je volledig afremmen. Angst is een
slechte raadgever. Het zijn de innerlijke stemmetjes die
je vertellen dat je er nog niet klaar voor bent, dat je er
nog niet genoeg vanaf weet, dat je dit beter niet kan
doen, dat je moet oppassen, dat er te veel risico’s zijn
etc. etc.
Als je wilt gaan voor jouw succes, dan heb je niets aan
die stemmetjes.

Dus: (h)erken je angsten, maar doe toch wat je
je had voorgenomen.

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN
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FINANCIËLE
INTELLIGENTIE
Als ondernemer ben je gefocust op het
ondernemersresultaat. Ook al heb je niets met cijfers,
vergeet niet dat jouw verdiende Euro’s wel jouw
vrijheidsstrijders zijn. Een Euro uitgeven is zo gedaan,
maar de Euro voor je laten werken, is de echte
uitdaging.
Financiële educatie is in mijn ogen een must. Belangrijk
hierbij is te onderscheiden dat het opbouwen van
vermogen weinig te maken heeft met meer geld
verdienen. Vermogen opbouwen heeft alles te maken
met het ontwikkelen van het juiste karakter. Jouw
karakter en mindset bepalen uiteindelijk jouw
financiële bestemming.
Heb je moeite met geld? Praat je er liever niet over?
Dan helpt het je wellicht als je geld puur als energie gaat
zien, niks meer en niks minder. Geld mag gewoon
energie zijn die jij kunt laten stromen. Energie die jij
nodig hebt voor jezelf, voor je onderneming en zeker
ook om de wereld een stukje mooier te maken.
Geld is een middel waarmee je leuke, positieve
verschillen kunt maken. Hoe meer geld je hebt, hoe
meer impact je kunt maken in de wereld.

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN

Dus werk jij je een slag in de rondte om voor meer
mensen van betekenis te kunnen zijn, maar zie je jouw
harde werk niet terug op je bankrekening, dan is de
kans groot dat je beperkende overtuigingen hebt over
geld.
Realiseer je dat jouw geloofsovertuigingen over geld
altijd ergens vandaan komen. Het mooie is, dat je ze dus
ook kunt veranderen. Door er met een expert over te
praten, kom je erachter welke beperkende
overtuigingen over geld je onbewust met je meedraagt
en at je eraan kunt doen, zodat je jouw dromen kunt
gaan realiseren.
Ook hier geldt dat wanneer je het zichtbare wilt
veranderen (het saldo op je bankrekening), je eerst het
onzichtbare moet aanpakken (jouw overtuigingen over
geld).

Dus: onderzoek jouw overtuigingen over geld,
pas ze waar nodig aan. Financiële overvloed is
dan het onvermijdelijke gevolg.
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WORD VERLIEFD
Vanuit passie ondernemen en jouw product of dienst
verkopen, is het mooiste dat er is. Vind je het moeilijk
om te verkopen? Zorg dan dat je verliefd wordt op jouw
klanten. Ga maar na: als je verliefd bent, ga je voor
diegene door het vuur. Je doet alles wat in je vermogen
ligt om er voor diegene te zijn en het allerbeste van
jezelf te geven.
Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat je met elke
klant ‘op date’ gaat, maar wel dat je met passie voor je
klanten werkt en hen vanuit je hart helpt om hun
problemen op te lossen. Ineens is verkoop dan geen
verkoop meer, maar een liefdevolle daad om iemand
anders te helpen. Werk je met die inzet en passie, dan
kan het niet anders dan dat jouw omzet omhoog gaat en
dat het realiseren van je doelen dichterbij komt.

Dus: help klanten vanuit je hart om met jouw
product of dienst hun problemen op te lossen.

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN
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JONGLEER
Heb je ooit gejongleerd? Ik jongleer zelf elke dag. Mijn
jongleer-ballen zijn de volgende:

Komen er in je werkdag regelmatig zaken tussendoor
die je niet had voorzien, dan is het belangrijk om jezelf
steeds de volgende vragen te stellen:

Ikzelf - Mijn kinderen - Mijn partner - Mijn
onderneming - Mijn hond - Mijn familie

Is het belangrijk?

Mijn jongleer-ballen zijn de meest dierbare, belangrijke
elementen in mijn leven. De uitdaging is dan ook om
elk van deze ballen hoog te houden en tja… soms valt er
wel eens eentje…
Belangrijk bij het jongleer-traject is dat je ervoor zorgt
dat je continu in balans bent. De basisvoorwaarden voor
balans zijn een hoge persoonlijke energie en
succesroutines.
Eén van je succesroutines zou kunnen zijn, dat je elke
ochtend 15 minuten eerder dan normaal opstaat, zodat
je in alle rust je yoga stretch kunt doen en vol energie
en opgeladen aan de nieuwe dag kunt beginnen.

Moet het nu?
Kan iemand anders het doen?
Wat levert het me op als ik het nu doe?

Dus: besef dat je niet alles direct hoeft aan te
pakken. Vaak lossen zaken zich vanzelf op en
kun je ze zonder moeite wegstrepen van je todo-lijst.

Of dat je tussen de middag standaard een half uur gaat
wandelen. Of dat je aan het einde van elke dag een
planning maakt voor de volgende dag.

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN
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Slotwoord
JOUW INVULLING VAN JOUW SLEUTELS
Dit zijn de 12 sleutels. Ik wens je veel succes op jouw weg naar de invulling van jouw sleutels tot Succes in Balans.
De sleutels zijn vooral gericht op jouw mindset. Een positieve mindset is essentieel voor jouw succes.
Voor Succes in Balans is het zeker nodig om je energiebalans goed in de gaten te houden en je lichaam te voeden
met de juiste energie in de vorm van gezond, puur en biologisch eten. Een dagelijkse portie beweging is daarnaast
ook onmisbaar.
Blijf goed in contact met jouw lichaam en houd je energie hoog.

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN
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Ben jij toe aan een
nieuwe stap?
Als je serieus bent over het in de wereld zetten en het realiseren
van jouw droom dan help ik je graag verder bij het creëren van
jouw succes in balans. Jouw rijke vrijheid op alle vlakken.
Persoonlijk, Zakelijk en Financieel.
Wil jij een inventarisatie van jouw Succes in Balans?

Boek dan hier jouw SUCCES IN BALANS call
Jouw investering € 33,- exclusief btw.

Wil je meteen zelf aan de slag met jouw SUCCES IN BALANS en de
12 sleutels voor succes in balans meteen in de praktijk uitvoeren?

Boek dan hier het
SUCCES IN BALANS online programma
Wat houdt het programma in:
3 maanden toegang tot de succes in balans community
elke week een sleutel met inzichten en opdrachten.
Jouw investering € 88,- exclusief btw.

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN
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Het programma
SUCCES IN BALANS
is voor jou als je:

OP ALLE VLAKKEN WILT GROEIEN
IN VERBINDING WIL BLIJVEN MET JEZELF
EN MET ANDEREN EN DE WERELD ZONDER
ENERGIE TE VERLIEZEN.

OP ALLE VLAKKEN WILT GROEIEN

EEN DUIDELIJKE BALANS WIL TUSSEN
PERSOONLIJK, ZAKELIJK EN FINANCIEEL

JE ZELFWAARDERING WILT LATEN GROEIEN

EEN GOEDE STRATEGIE WIL OM ALLE
BALLEN MOEITELOOS HOOG TE HOUDEN

JE SENSITIEF LEIDERSCHAP ECHT WIL
OMARMEN
JE INTUÏTIE OP ALLE VLAKKEN WIL LATEN
SPREKEN
ALS SENSITIEF ONDERNEMER JE PLEK IN
WIL NEMEN
JE ENERGIE HOOG WIL HOUDEN
JE DE PAUZE KNOP WIL INDRUKKEN OM TE
KIJKEN WAAR JE NU STAAT EN WAT DE
BESTE VOLGENDE STAP IS OM JOUW
SUCCES IN BALANS ECHT VORM TE GEVEN
JE OP ALLE VLAKKEN MOEITELOOS WIL
MANIFESTEREN

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN

JE MEER LIEFDE, KRACHT EN VRIJHEID WIL
ERVAREN
EEN GEBRUIKSAANWIJZING WIL HOE JE
JOUW SUCCES IN BALANS VORM KAN
GEVEN
EEN ECHTE GEZONDE WINST OP ALLE
VLAKKEN WILT CREËREN
MEER IMPACT WIL MAKEN
ECHT VAN BETEKENIS WIL ZIJN, ZOWEL
PERSOONLIJK, ZAKELIJK ALS FINANCIEEL

Kortom als jij je sensitief leiderschap inzet om
jouw Succes in Balans te creëren op alle vlakken
persoonlijk, zakelijk en financieel
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Wat kun je
verwachten in de
succes in balans
community?
1

HOE JE STEEDS MEER AAN DE
WERELD KUNT GEVEN DOOR HET
OPZETTEN VAN BUSINESS SYSTEMEN.
De meeste “ondernemers” hebben geen plan en doen
zomaar wat. Als ik, vanuit mijn ervaring, mijn
grootste inzicht mag delen, dan is het wel dat
ondernemen een systeem is. Een systeem dat je stap
voor stap kunt volgen.

SUCCES IN BALANS OP ALLE VLAKKEN

HOE JE JOUW INTUÏTIEVE KRACHT
VOOR JE KUNT LATEN WERKEN.
Jouw intuïtie kan een bron van kracht of een bron
van zwakte zijn. Het is aan jou de keuze.

4

HOE JE JEZELF KUNT
ONDERSCHEIDEN VAN JOUW
CONCURRENTEN.
Jouw ervaringen, kennis en vaardigheden maken
jou uniek! Door je intuïtieve zijns-kracht te
integreren in jouw onderneming zullen jij en jouw
business groeien terwijl je de verbinding met jouw
authenticiteit behoudt.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN
ONDERSTEUNING MET GELIJKGESTEMDEN.
Tijd en ruimte voor jouw vragen en concrete
stappen om onder deskundige begeleiding aan jouw
bedrijf te werken.

2

3

5

HOE JE EEN GEZONDE DUURZAME
WINST KUNT CREËREN.
Een gezonde winst op alle vlakken: persoonlijk,
zakelijk en financieel. Deze 3 zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden en ze creëren jouw Succes
in Balans, jouw rijkdom op alle vlakken. Je bent
het meer dan waard om dat voor jezelf en je
dierbare naasten te organiseren, te ontvangen en
te behouden in liefde en kracht. Je zult alles leren
wat je nodig hebt om als bewuste intuïtieve
ondernemer succesvol te worden en je gaat
ontdekken dat het veel eenvoudiger is dan het
allemaal lijkt. Vaak gaat het om kleine
aanpassingen en het toepassen van de ‘insider tips’
die je nooit te horen krijgt.
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Succes in Balans
12-weken programma
TIPS & STRATEGIËN
In de community start je met het 12weken programma Succes in Balans.
We geven je tips en strategieën op
zakelijk, persoonlijk en financieel
gebied, zodat jij het leven vanuit
jouw intuïtieve zijns-kracht kunt
creëren zoals jij dat wilt. Rijkdom op
alle vlakken noemen we dat.

OPDRACHTEN, Q&A'S EN CALLS
Het programma is gebaseerd op de 12
sleutels voor jouw persoonlijke
Succes in Balans. Je ontvangt elke
week een opdracht, ondersteund met
tips en tools om direct te
implementeren. Er is elke week een
Q&A ter ondersteuning. Bovendien is
er maandelijks een community call
om met gelijkgestemden in de vorm
van een mastermind te sparren om
het beste resultaat voor jou, je
business en je financiën te creëren.

SPECIALE THEMA'S
Verder hebben we speciale thema’s
rondom de volle maan. De volle
maan heeft namelijk een grote
invloed op ons implementatieproces. Elke maan heeft zo een eigen
thema en rondom de volle maan is er
een Betekenis Café om de kracht van
de maan voor je te laten werken.

Klik hier voor de SUCCES IN BALANS community

Ik ontmoet je
graag daar!
Succesvolle groet,
MIRNA

MIRNA DEN REIJER

SUCCES IN BALANS
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