
Nieuwe plannen of voornemens?

En wil je er deze keer 

het hele jaar energie van blijven krijgen?

2023, een nieuw jaar



Go with the flow. En gebruik die flow! 

Creëer het samen in NGC Maarssen, 

de Positieve Gezondheid Kwekerij.

Ga mee op reis en maak dit jaar je plannen 

en je voornemens waar.

2023, een nieuw jaar: Ervaar Nieuwe Energie.



En wil je ze dit jaar ook succesvol laten zijn?

Zondag 8 januari
12:00 – 16:00 uur

Zaterdag 21 januari
12:30 – 17:00 uur

Maandag 13 februari
19:00 – 21:30 uur

19 
maart

Ontdek jouw focus voor 2023 Concretiseer en ervaar Check & maak je plan af Groei

Kom bij je kern. Vind waar jij het meest aan hebt. 
Bepaal waar jij het echt voor doet. Zo kunnen je 
inspanningen snel vruchten afwerpen.

Met je focus helder kan je de juiste keuze maken. Beperk je doel, dat 
is de beste kans op succes. 

Je hebt je doel gekozen, je plan gemaakt. Loop je 
ergens tegenaan? Bespreek het en pas aan. Samen 
vind je gemakkelijk een oplossing.

Deze middag zijn de volgende workshops /  
introductiesessies om jou je focus te laten ontdekken. 
Op zoek naar jouw focus tijdens…

Open je hart- Cacao ceremonie

Visualiseren –Verlangen vangen
Anouk 

Visualiseren – Visionboard
Muriël 

Rust & Opladen -Ademsessie
Belinda

Ontspanning – Stoelmassage
Talien 

DAGPRIJS: 60,-

Deze middag biedt hulp bij het finetunen van jouw route, het maken van 
jouw concrete plan. Ervaar wat bepaalde activiteiten met je doen en 
organiseer en plan de nodige acties in jouw plan.

Ontspanning – massage 

Rust & Opladen – Slaapkwaliteit Brigitte

Balans - Rugklacht naar Rugkracht Bianca

Bewegen – Essentrics Claudia

Body Language – BML Anita

Creativiteit - Schalen en vazen schilderen Marianne

Kruidenmagie – Honingproducten Bernadette

Chinese Geneeskunde – Moxa Esther

Geïnspireerd verduurzamen – voeding Corinne

Breakthrough traject – Stress & Burnout Géraldine

Vitaliteitscheck  - gezonde voeding
Marian

Bewegen – Essentrics
Claudia

Opladen & herstel – slaap
Brigitte

Balans – Jouw enkel in balans
Bianca

Breakthrough – Rouw & verlies
Géraldine

Creativiteit - Kruidenmagie 

Bernadette

Groen Doen – tuinplanning Diana



Wil jij het hele jaar energie blijven krijgen van je plannen en voornemens?

Wil jij in de goede flow blijven?

Doe dan mee met het ‘Blijf in je flow’ traject. Volledig of in delen. 

De keuze is aan jou.



Voor een blijvende flow is het handig de natuur te volgen. 

Je verbindt je daarmee automatisch aan de opeenvolgende groeifasen.

In de Chinese geneeskunde wordt een willekeurig verander/ontwikkelproces 

omschreven volgens de vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal, water).

Door dit proces op het tijdvak ‘jaar’ te leggen, krijgen we een mooi ‘plan de campagne’ 

met succes op doorzetten i.p.v. teleurgesteld afhaken.

Waar de eerste stappen (8 en 21 januari en 13 februari) liggen, wordt in de volgende 

dia’s uitgelegd.

En wat het betekent voor het hele jaar. 

Kortom, we laten je zien hoe je kan groeien met behulp van de vijf elementen.

Wat gaan we doen?



We laten je zien hoe je kan groeien met behulp van de vijf elementen.

Hout

Vuur

Aarde

Metaal 

 Water

   De vijf elementen symboliseren ‘het proces’. 

Het systeem is op alles van toepassing. Een dag,een jaar, een leven, carrière, relatie, etc. 

      Zo staan alle elementen voor een deel van een proces. 

Het gave van de vijf elementen is dat één cyclus niet een rondje, maar een  opwaartse spiraal 

is. Alles in de natuur is op zoek naar een hogere ‘enthalpie’, een hogere energie. 

Je komt weer aan een start, maar dan een niveautje hoger, 

waarbij je altijd iets positiefs meeneemt uit de net doorlopen cyclus.

Hoe pakken we het aan?



Groeien met behulp van de vijf elementen

Hout/ Lente

- Plannen maken

- Nieuwe start

Water/ Winter

- Kiezen 

- Waar ga ik mee verder

- Wat laat ik los

Vuur / Zomer

- Aan de slag

- Aanpakken

- Passie

Aarde/ Nazomer

- Kennis vergaren

- Leren

- Doen

   

Metaal/ Herfst

- Resultaten oogsten

- Afwegen / selecteren 



Waar staan we? 

Hout/ Lente

- Plannen maken

- Nieuwe start

De start ligt bij het element ‘Hout’ 

Water/ Winter

- Kiezen 

- Waar ga ik

-  mee verder?

- Wat laat ik los?

Vandaag staan we hier tussen 

Water en Hout ----> NIEUWE ENERGIE !!

Aan het begin van een nieuwe 

cyclus. We nemen je graag mee 

om aan jouw energie gevers te 

werken. Een proces, een cyclus 

dient niet om weer op hetzelfde 

punt uit te komen.



Aanmelden

Ga mee op reis en maak dit jaar je plannen en je voornemens waar!

Werkwijze: We werken per kwartaal. Frequentie ligt gemiddeld 1x per maand. 

(Met vakantieperioden wordt rekening gehouden.)

Schrijf je in: alle dagen (8, 21 jan, 13 feb.) OF kies de delen waar jij je in wilt verdiepen.

Mail naar: contact@ngcmaarssen.nl

HoutWater

Plannen maken

Nieuwe start

Kiezen, waar ga ik mee 

verder, wat laat ik los

Lente

20 maart

Winter

21 december

Het eerste kwartaal 

heeft het thema: NIEUWE ENERGIE !!

Vandaag staan we hier, aan het begin 

van een nieuwe cyclus. 


