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Alkmaar, 16 april 2019
 
Wat een bizarre tijd. Pfffftttt… ik knal bijna uit elkaar.
 
Ik ga gewoon schrijven… niet wetende waar dit precies naartoe
gaat. Simone Levie, Annemarie van Gaal, ondernemen, groter
plan, de Notre Dame … Doen wat je te doen hebt. Start before you
are ready.  Ik voel dat dit allemaal iets met elkaar te maken heeft…
 
Maar ik weet nog niet hoe... ik begin maar gewoon! 
 
Vorige week was ik bij de boeklancering van Simone Levie. Ik ken
haar inmiddels een paar jaar, heb ook een paar maanden met haar
mogen samenwerken als een van haar  businesscoaches (wat een
leerzame tijd was dat voor ons allemaal!) en inmiddels heb ik haar
boek al uit.
 
Een aanrader: “Start before you’re ready – van stiekem dromen
naar groots doen!”
 
Een boodschap waar ik ook heilig in geloof. Nee… sterker nog,
waar ik ook naar leef.
 
Want als je gaat wachten totdat alles perfect voor elkaar is of totdat
jij denkt dat je perfect bent… dan gebeurt er per saldo weinig tot
niks. Met alle vernietigende gevolgen van dien. Want dan leef je
niet. Dan adem je. Maar daar houdt alles dan ook wel mee op. En
dat is heel ongezond. Vooral als je beseft op wat voor leugen je
leven dan gebaseerd is.
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Simone was vorige week in heel goed gezelschap. Powervrouwen!
Het eerste exemplaar van haar boek reikte ze ’s middags uit aan
Sonja Barend. Ik was ’s avonds bij de presentatie. Het tweede
exemplaar ging toen symbolisch naar Annemarie van Gaal, die ook
een superinspirerende talk hield.
 
Als je denkt dat zij het gemakkelijk heeft gehad in haar leven.. no
way! Alleen middelbare school. Onverwacht heel jong zwanger en
een kind gekregen. Maar wat een doorzettingsvermogen,
vastberadenheid en wilskracht om vooruit te komen. Haar carrière
als ondernemer begon in de jaren negentig in Rusland, waar ze
erin slaagde de grootste onafhankelijke uitgeverij van het land op
te zetten Tegenwoordig kennen we haar vooral van haar werk
waarin ze bewustwording op financieel gebied wil kweken.
 
Wat ik mooi vind aan Simones missie is dat zij vooral vrouwen
wil inspireren op te gaan staan voor wie ze werkelijk zijn. Hun
talenten groots te gaan delen met de wereld en er ook aan te
werken om daar goed geld mee te verdienen. Want alleen dan
houd je het ook vol. Alleen dan kun je ook van zo groot mogelijke
betekenis zijn voor de wereld.
 
Dit is geen gemakkelijke boodschap, want aan geld verdienen zit
nogal een luchtje voor veel mensen. Een programmering die velen
van huis uit hebben meegekregen. En je hebt het me al vaker
horen zeggen, onze programmeringen bepalen voor 95% of zelfs
meer ons gedrag en dus ook de uitkomsten. Als jij bewust of
onbewust iets gelooft, dan heeft dat de neiging uit te komen. Dus
als geld volgens jou vooral ‘stinkt’ of ‘de wortel is van alle kwaad,
dan zal het je niet verbazen dat het geen zin heeft om jouw kant op
te komen.
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Vrouwen.
Er gebeurt iets met vrouwen. Vrouwen zijn jarenlang onderdrukt
geweest. Uit de kerk geschreven. “God” wordt nog vaak als man
gezien. Vrouwen verdienen nog steeds minder. Er is geen #metoo
beweging voor mannen. Vrouwen komen op veel gebieden ‘van
ver’ en hebben nog een weg te gaan.
 
Maar er is van alles in beweging. Er is iets gaande. Ik voel dat al
een paar jaar heel sterk. Vrouwen zijn bezig aan een opmars. Ze
ontwikkelen zich breder en sneller dan ooit. Ze worden massaal
wakker. Tolereren heel veel dingen niet meer. Het heeft lang
genoeg geduurd.
 
Ik geloof niet dat de vrouwen nu uit zijn of moeten zijn op wraak
jegens de mannen. Maar wel dat het de bedoeling is dat het
mannelijke en het vrouwelijke weer in evenwicht wordt gebracht.
En dat soort ontwikkelingen gaat niet zonder slag of stoot. Maar
dat het ‘unstoppable’ is, staat voor mij vast.
 
Ik heb zo vaak het gevoel dat we in zo’n bijzondere tijd leven.
Terwijl mijn hoofd dan heel vaak meteen denkt: Nou.. het is anders
een behoorlijk zootje!
Het is iets waar ik niet de vinger op kan leggen. Het is volgens mij
ook iets wat heel veel mensen niet begrijpen. 
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Diep geraakt
Zo was ik gisteravond geraakt. Mijn man, die ik op 30 april 21 jaar
geleden in Parijs heb ontmoet tijdens Koninginnedag, appte
gisteravond in onze familie app: “Lotte, 1 ding minder te doen in
Parijs!”
Dat was om 19.10 uur. Hij kon toen nog niet overzien dat zich echt
een ramp aan het voltrekken was in zijn lievelingsstad.
 
Dik tien jaar geleden sprak Ron met Lotte af: “Als jij 16 wordt, dan
gaan wij samen kikkerbilletjes eten in Parijs!” Elk jaar hadden ze
het er een paar keer over. En komend weekend is het zover. Op
Goede Vrijdag stappen ze beiden in de Thalys. Eergisteren, de
dag voor de brand in de Notre Dame, vroeg Ron nog aan Lotte:
“Waar kijk je nou het meest naar uit?”  Naar de Notre Dame, pap!
Dat meende ze écht.
Toen ze in september met haar klas naar Barcelona was, was ze
ook het meest getroffen door La Sagrada Famiglia. Ze kon het niet
uitleggen. Al haar klasgenootjes hadden het over de picknick in het
park of de gezellige barretjes en eettentjes, maar zij niet. Het
bezoek aan LSF had haar diep geraakt, dat zag ik in haar ogen.
 
Gisteravond  stuurde ze me via whatsapp een zwart/wit selfie van
zichzelf. Ze had deze ook gedeeld met haar vriendinnen. Een foto
met een blik die me tot in mijn ziel raakte en waarop je duidelijk
haar betraande gezicht kon zien. Vanochtend vertelde ze me
waarom ze die had gepost: “Ik wil zo graag dat mijn vriendinnen
ook veel meer laten merken wat ze voelen, wat ze écht denken,
waar ze mee zitten. Iedereen speelt voor mijn gevoel altijd maar
mooi weer, mam! Nou, ik doe daar niet meer aan mee! Ze mogen
weten dat ik heel verdrietig ben over de Notre Dame. 

Een schone lei bestaat niet!
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Deze transparantie en je kwetsbaarheid laten zien past precies in
het plannetje wat ze eerder deze week ten uitvoer bracht. Ze had
besloten een YouTube kanaal te openen waarin ze heel eerlijk
gaat delen wat haar bezighoudt in de voorbereiding naar haar
tussenjaar. In augustus vertrekt ze namelijk naar de USA. En
behalve dat het voor haarzelf, familie en vrienden leuk is om haar
te volgen, wil ze gewoon aan iedereen eerlijk laten zien hoe het
haar vergaat.
 
O.a. omdat ze zelf ook zo geïnspireerd werd door filmpjes van
anderen, die haar voorgingen. En dit wil ze ook terugdoen voor
anderen. Toen Lottes eerste filmpje klaarstond, hebben we samen
afgeteld totdat hij live ging.  “Nu kan iedereen mij zien mam, ik
ga doooooood!!!”  I knoooooow schat!  antwoordde ik en ik
vertelde haar dat ik mijn cursisten steeds leer dat dat (het gevoel
dat je doodgaat) het teken is dat je juist aan het groeien bent. Een
oud stukje van jezelf gaat eigenlijk een soort van dood. Een stukje
dat niet durft, dat zelfkritisch is, dat het liefst in een gat in de grond
wil verdwijnen. En als je het dan tóch doet, dan groei je. Dan ben
je zojuist in een grotere versie van jezelf gestapt. Hoe geweldig als
je weet dat dit er dus bijhoort. En hoe geweldig dat je dit als tiener
gewoon nu al aangaat. Dat belooft nog wat, denk ik dan.
 
Goed. Deze lieve jonge vrouw, mijn docher, was dus gisteravond
verscheurd door verdriet. Ze heeft de hele avond gehuild om wat
er in Parijs gebeurde. Nuchter bekeken zou je zeggen:   Nou…
rustig maar. Wat overdreven. Wat is dit? 
Maar ik voelde haar. Mijn hoofd begreep het ook niet, maar ik
voelde dit ook zo ontzettend sterk. Dat dit iets betekent. Ergens
voor staat.
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Ik appte Marieke Zwinkels. “OMG Heb je het al gezien? De Notre
Dame staat in brand!”
 
Marieke heeft de afgelopen jaren veel voor me betekend. Ik ben
dingen gaan ervaren die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Niet
alleen in onze 1-op-1 sessies, maar ook tijdens de reis die ik vorig
jaar naar Engeland maakte (Glastonbury, Avebury, Stonehenge).
We belden even heel kort, want ik had een webinar te geven. Ik
vertelde haar van Lottes verdriet. En we waren zelf ook beiden erg
geraakt.
 
“Merk jij ook dat er überhaupt heel veel gebeurt?”, vroeg
Marieke aan mij. Nou vindt mijn hoofd dat altijd moeilijk, dit soort
vragen. Want ik weet dat Marieke ook allerlei dingen ziet. Die kan
in andere dimensies kijken. En ik heb heel lang gedacht dat ik dat
op een dag ook allemaal zou gaan ervaren. Maar dat is niet zo. Tot
nu toe niet. Ik ervaar dingen op een andere manier. Meer via
weten en voelen. Maar heel lang dacht ik dat dat niet écht telde.
En voelde ik me op dat punt ook weer niet goed genoeg, hahaha.
Dat eeuwige perfectionisme he? Denk je dat je er afscheid van
hebt genomen, kom je het op een nieuw niveau of nieuw terrein
gewoon weer keihard tegen.
 
Maar goed, inmiddels heb ik dat ook door. Dus ik deelde dat ik wel
degelijk voelde dat er heeeeeel veel angst in de maatschappij
rondgaat momenteel.
Af en toe check ik ook even de kranten, het nieuws, televisie. De
berichten over bomenkap, het uitrollen van het 5G netwerk, het
verbieden van bepaalde boeken op bol.com, het geknoei met ons
eten… Pffffft…. Ik merkte dat ik echt moest waken om mezelf niet
te laten verleiden weer helemaal in dat soort nieuws op te gaan.

HET VERANDERINGSSPEL
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Ik heb die periode jaren geleden gehad. En dat was nou niet
bepaald mijn meest gelukkige tijd, zal ik maar zeggen. Ik liet me
volledig meeslepen door het duister, door complotten en raakte
mezelf volledig kwijt. Hoe nuttig ook die ervaring dan is geweest,
blijkt dan op dit soort momenten. Ik voel dat ik nu in dat rumoer
heel stevig sta en steeds weer kan kiezen voor het licht en mijn
eigen kracht en waar ik zelf in geloof.
 
Marieke en ik hebben afgelopen november samen het I AM Event
gegeven. Misschien heb je het wel meegekregen. Het ontstond zo
vanuit flow. We hadden iets bedacht en afgesproken, maar het
ontvouwde zich. Dat was voor het eerst dat ik zo durfde
vertrouwen op mijn creatiekracht, zonder van tevoren dus al
van alles te weten of te bedenken vanuit mijn hoofd. Het is
zeker niet toevallig dat dit gebeurde na de Engeland reis. De dag
na het event waren we nog zo enthousiast, dat we al fantaseerden
over een vervolg van onze samenwerking. Maar in de maanden
daarna ebde dat weg. En we besloten vorige maand om het
gewoon even zo te laten. Als er weer iets ‘de bedoeling’ is, dan
zou het zich wel aandienen.
En dan hang je dus samen aan de telefoon. Bent verdrietig over
zo’n enorme brand, waarbij een hele bijzondere plek wordt
geraakt. Een plek niet allen daar in hartje Parijs, maar een plek in
onszelf. En toen voelden we alletwee dat we hier iets mee
moesten. Ik zei dat ik die onrust, dat energetische getrek in de
wereld ook voelde en toen ontstond spontaan het idee om samen
een webinar te geven. Of liever, dat leek ons nog beter, een
Facebook Live. Dit is de tekst die Marieke vervolgens op Facebook
zette (ik had een webinar te geven)

HET VERANDERINGSSPEL
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“In deze tijd van 5G en bomenkap, de Notre Dame die brandt en
angst voor de toekomst geven Astrid Davidzon en ik vrijdag as om
16 uur een Facebook live. Waarom? Omdat we je willen
herinneren aan wie jij, werkelijk, bent. Omdat we weten dat het
moeilijk is. Omdat we het zelf voelen trekken en ook voelen
hoeveel kracht het vergt om in je kracht te blijven. En om je te
herinneren aan jouw keuze. De keuze voor licht. Jawel. You are of
the light. Vergeet niet: there were three waves of light. Vergeet
niet: er is heel veel gebeurd. Vergeet niet: angst en wanhoop en
verdriet maken je klein en hulpeloos en machteloos. En vergeet
vooral niet: dat BEN je niet. 
 
We praten over wat dan wel. Hoe dan wel. En gebruiken het
LightWorkers Grid. Hoe? Nog geen idee. Maar we hopen je te
zien. Hou onze timeline in de gaten voor de info. Tot vrijdag❤  of tot
een andere keer✨”
 
Buiten dat je natuurlijk van harte welkom bent om vrijdag 19 april
a.s. (Goede Vrijdag!) naar deze uitzending te kijken (live of in de
replay), deel ik dit ook nog om een andere reden.
 
Want wat is dit weer een prachtig voorbeeld van waar ik de
afgelopen anderhalf jaar steeds meer over ben gaan delen.
Omdat ik erin geloof en ernaar leef. Steeds meer en meer. Ik kan
niet meer anders.
 
Ik heb het over “ONDERNEMEN VANUIT JE WARE ZELF!”
Vanaf het moment dat ik 2008 naar de Kamer van Koophandel
ging tot eind 2017 was ik ook aan het ondernemen. Ik ontdekte
van alles. Een hobby groeide uit tot een passie. Ik werd steeds
beter in mijn vak en de passie werd iets waar ik vanaf 2012 fulltime
mee aan de slag wilde… en ging.

DE HOOGSTE TIJD!
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Alleen … was het heus niet altijd gemakkelijk. Ik leerde verder,
ontwikkelde me verder, werd steeds beter, maar ik was nog best
gemakkelijk ‘uit het veld te slaan’.
 
Ik zie nu – achteraf – dat dat kwam omdat ik al het vertrouwen
uit mezelf moest halen. En omdat er in mezelf niet alleen maar
vertrouwen zat, maar ook twijfel, compenseerde ik heel veel
‘zekerheid’ door dat buiten mezelf te zoeken. In bijvoorbeeld tools,
programma’s en strategieën. Maar wat voor de een werkt, werkt
voor de ander niet per se. Wat de ene coach je aanraadt, is
gebaseerd op zijn of haar ervaring en niet per se werkend voor jou.
 
Dus kwam ik ook best vaak van ‘een koude kermis’ thuis.
Totdat ik de boodschappen  van het Universum ging begrijpen.
Totdat ik ging begrijpen dat het leven mij hielp door me te dwingen
naar binnen te kijken. Ik bleek bijvoorbeeld ziek en moest op
onderzoek uit. Een periode van soul searching volgde en die
leidde er uiteindelijk toe dat ik op hele bijzondere manier
boodschappen kreeg via een medium, waardoor alle puzzelstukjes
op hun plek vielen.
 
“DAT WAT JE HIER TE DOEN HEBT, IS DE BEDOELING. ALS
JE DAT PAD LOOPT, WORD JE GESTEUND. JE WEG IS AL
UITGESTIPPELD. JE HEBT ER ZELF VOOR GEKOZEN.
VERTROUW EN HET ZAL ZICH ALLEMAAL ONTVOUWEN!”
 
Dit zijn niet woorden die ik zo letterlijk kreeg destijds, dit is hoe het
nu uit mijn vingers rolt. Maar dit is wel al de tijd de strekking
geweest van het gevoel dat ik diep van binnen ergens had.
Wow! Hoe eng is het om je hele manier van doen, van leven, van
ondernemen te baseren op zo’n gevoel! Want hoe niet concreet
lijkt dit in een wereld die aan elkaar hangt van strategieën, plannen
en hard werken.

DE HOOGSTE TIJD
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Maar afgelopen jaren merkte ik steeds vaker dat die oude,
rationele manier mij leegzoog en uiteindelijk ook niet de
voldoening opleverde die ik zocht. En ook niet de mensen op
mijn pad bracht waar ik echt gelukkig van werd.
 
Dus ik besloot ervoor te gaan. En zo werd mij nieuwe ‘strategie’
om te gaan ondernemen vanuit mijn Ware Zelf. Ik besloot nog
meer mijn eigen boodschap te gaan leven. Nog eerlijker te worden.
Nog zichtbaarder. Nog kwetsbaarder.
 
En boy, heeft mijn hoofd vaak gezegd:  Mmmm… dit is natuurlijk
niet slim, marketingtechnisch of saleswise gesproken.  Maar
vervolgens dacht ik: “Fuck it… dit is hoe ik het wil doen. Dit is een
manier die niet past bij snel scoren, maar wel bij gedegen
doorgaan en doen wat klopt op de lange termijn.  En dat voelde zo
goed, dat was voor mij instant de bevestiging dat dit de enige
manier is die ik wil volgen en die ik wil uitdragen.
 
Betekent dit dat heel veel mensen zullen denken: Zeg uh... 
 Davidzon, laat maar!?
Ja hoor. Absoluut. Dat betekent het. Want dit is voor heel veel
mensen veel te wazig. Maar betekent dit ook dat juist de mensen
die perfect bij mij passen zullen aanhaken?
Ja… ook dat is dus precies aan het gebeuren.
 
Zo gaf ik afgelopen weken 2 keer het webinar  Ondernemen vanuit
je Ware Zelf. 
 
Ik heb dat niet uitvoerig gecommuniceerd naar al mijn Zonnestraal-
abonnees. Ik vertrouw er namelijk op dat wie het moet lezen, dat
op het juiste moment toch wel doet.

DE HOOGSTE TIJD
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En guess what: toen ik aan het eind van het webinar ging vertellen
over mijn nieuwe programma Stap in de Rol van je Leven, besloten
ook precies die mensen daarin te stappen die ik al in gedachten
had gevisualiseerd. Niet letterlijk, niet dat ik hun namen wist, maar
wel energetisch, als je begrijpt wat ik bedoel.
 
En ik kreeg dus een uur geleden de sterke aandrang om gewoon
te gaan typen. En dat doe ik nu nog steeds. Kan ik goed.
Schoevers he? 260 aanslagen per minuut, hahaha.
 
En als je dit nog steeds leest en zometeen ook leest waar mijn
programma over gaat, dan heeft dat ook zeker een reden.
 
STAP IN DE ROL VAN JE LEVEN
Vorig jaar is dit programma ontstaan. Tijdens mijn coming out in
een webinar dat ik mijn spirituele kan niet langer wilde verstoppen
en hier duidelijker over ging praten, dacht ik ook dat ik doodging.
Het tegendeel bleek waar. Het gevolg was dat ik 10 dagen later
een Inspiratiemiddag organiseerde voor iedereen die ook wilde
ervaren wat dat nou is. Ware Zelf. En hoe je contact kunt maken
met dat gevoel. Om van daaruit te leven en te ondernemen.
 
Want heeeeeeel veel vrouwen (en ook mannen hoor) willen
eigenlijk heel graag iets neerzetten. Voelen ergens diep van
binnen zo’n stemmetje om ook van betekenis te zijn. Iets te
creëren. Iets in de wereld te zetten. Maar worden nog belemmerd
door hun overtuigingen. Voelen nog dat ze niet goed genoeg zijn
of hebben sterke twijfel of ze het wel kunnen. Doen hun verlangens
af als niet realistisch, kinderachtig of gedoemd te mislukken. En
ook in hun omgeving voelen ze zich vaak niet veilig of gesteund
om hun verlangens te onderzoeken of er energie in te steken.

DE HOOGSTE TIJD
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Ik weet inmiddels als je dit soort fantasieën hebt, is het met
een reden. En dan kun je 2 dingen doen. Je kunt het ‘mainstream’
pad kiezen. De meer rationele aanpak. Die ik ook jaren heb
gevolgd. Kan je best heel ver brengen. Vooral voor de
buitenwereld en voor je ego leuk.
 
Maar het heeft niet te maken met echt voluit leven vanuit je hart en
je zielsverlangen volgen. Dus op termijn zou het goed kunnen zijn
dat je jezelf weer keihard tegenkomt en het leven je op je vingers
tikt in een poging om jou van spoor te doen wisselen.
 
Of je kiest ervoor om mee te gaan met de zachte roep van je
Hoger Zelf, Ware Zelf, je Ziel of hoe je het dan ook noemt. Je
merkt bij jezelf al veel langer dat je intuïtie je nog veel meer wil
leiden, maar je durft niet goed hierop te vertrouwen. Bijvoorbeeld
omdat je het weinig om je heen ziet of omdat je hoofd steeds maar
bevestiging blijft vragen die je niet kunt geven. Want intuïtie, je
hart, je ziel, die vragen Vertrouwen. En dat staat haaks op
zekerheid en bevestiging.
 
Maar als je in dat Vertrouwen durft te stappen je Ware Zelf de
ruimte durft te geven, dan kun je je gaan klaarmaken voor
wonderen. Dan zul je merken wat het Leven de hele tijd al met je
voorhad, maar jou nog niet eerder kon laten zien. Want JIJ moet
het teken geven. Jij moet je Overgeven. Jij moet eerst denken dat
je doodgaat, zo spannend is het, om vervolgens te ontdekken dat
je niet te pletter stort, maar dat je kunt gaan vliegen.
Als je hiervoor kiest, dan kies je voor de taal van Liefde. Voor Licht
in een wereld die nog duister lijkt. Maar het feit dat het eruit ziet
alsof er van alles instort, wil niet zeggen dat we allemaal gedoemd
zijn. 

HET VERANDERINGSSPEL
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Als meer en meer mensen juist nu kiezen voor Licht en Liefde,
voor Vertrouwen, dan ontstaat daarmee een nieuw evenwicht. Dan
kunnen we doorgroeien naar het besef van wie we werkelijk zijn.
Dan kan ook jij helpen steeds meer en meer mensen zich te doen
herinneren hoe magisch het leven is en dat ze al perfect zijn zoals
ze zijn.
 
En mensen die dat tot in elke vezel voelen, die weer
verbinding maken met hun Ware Zelf, die creëren vanuit die
plek diep in zichzelf, die veranderen de wereld. Die zorgen dat
nieuwe noodzakelijke ontwikkelingen ontstaan en oplossingen
gecreëerd worden voor problemen die dan niet langer problemen
zullen zijn.
Creativiteit ontstaat altijd vanuit die magische plek. Net als groei.
Net als liefde.
 
Vanuit angst krimpt alles, trekt alles samen, worden dingen
afgebroken.
 
Hoe lang wil jij nog wachten om te doen waarvoor je hier bent?
Je hoeft niets te weten.
Je hoeft het alleen maar te voelen.
Hoe minder je weet, des te beter het is.
Des te voller kun je erin springen en ontdekken dat je hier bent om
te vliegen. En te genieten onderweg. Van al het moois dat zich
onder jou zal aftekenen. Are you ready?

DE HOOGSTE TIJD
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Zit jij ook al veel langer dan je lief is uit te stellen en ongedurig te
schuifelen, omdat je weet dat je tijd verdoet met wachten
uitstellen?
Voel jij ook dat er meer in je zit, maar kom je er maar niet achter?
Blijf je steeds dezelfde vragen stellen en komen er ook maar geen
nieuw antwoorden?
Besef dan dat je hier niet uitkomt door dit langer vol te houden of
vaker te doen.
Je zit vast in je denken. En ik denk… nee ik weet zeker… dat dat
niet de weg is om daaruit te komen.
 
Je neemt genoegen met een rol die niet op je lijf geschreven is.
Daarom raak je opgebrand, loop je leeg, blijf je zoeken.
 
Stop daarmee. Maak een keuze. Neem een besluit. Verzamel al je
moed en ga dood. Voor je gevoel.
Om vervolgens voorzichtig je ogen te openen en te ontdekken dat
je springlevend bent.
Spring in dit avontuur. Join the club. Kies voor de rol waarin je niet
uitgespeeld zult raken. De Rol van je Leven. Die zich gedurende
de reis steeds zal aanpassen aan wat de bedoeling is. Aan wat je
ziel je aangeeft.
 
Durf jij?
Er is nog 1 plek (update Goede Vrijdag). We gaan volgende week
van start.
Meer informatie lees je op deze pagina (klik hier).
 
Heeeeeeel veel liefs!!
Astrid ☼☼

DE HOOGSTE TIJD

© Davidzon Coaching - Alle rechten voorbehouden  

https://zoninjeleven.nl/aanbod/stap-in-de-rol-van-je-leven/
https://www.zoninjeleven.nl/
https://www.zoninjeleven.nl/


16

 
Prima is Perfect
Jij bent Perfect
En als je dat leert voelen
Schijnt de zon
Iedere dag!
 
De podcastaflevering  waarin ik je ook meer vertel over
Ondernemen vanuit je Ware Zelf is deze:
www.zoninjeleven.nl/episode-37. 
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Zonnige groet,
Astrid Davidzon
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