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BECOME VISIBLE 

CLOS ING  THE  GAP  BETWEEN  WHERE

YOU  WANT  TO  BE  AND  WHERE  YOU  ARE

RIGHT  NOW

 

 

6  WEEK  MENTORSHIP  BY

MARISSA  KLOUWER
let's ground that mission

com

50%  SOUL

50%  GROUND

 

 

6  WEEK  TRANSFORMAT IVE  PROGRAMMA



BECOME VISIBLE
als je nog niet bent waar je wilt zijn dan zijn er blijkbaar

nog oude stukjes die je terug trekken. Ik bedoel: het

universum laat je niet vooruit vliegen met een rugzak op

je rug. dat is niet comfortabel. hij houdt je gewoon even

op je plek zodat je hem eerst uitpakt: en daarna kan

vliegen zonder een hernia op te lopen.

 

 

Ready to explore what holds you back?
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HOW?
ik zie jouw krachtige ziel

en ik zie je talenten

en ik zie dat die volledig tot uiting willen komen hier op de

aardse dimensie: daarvoor ben je hier. niet om alleen maar te

vliegen: juist om  dat te combineren met te aarden. 

 

MAAR HOE? 
 

iets willen is iets anders dan het kunnen. First things first: eerst

opruimen: dan pas bouwen! 50% zielswerk - 50% aards werk!

Als er nog onveiligheid, oude pijnen, angst of onzekerheden in

het systeem zitten die ons lichaam leiden, dan is er minder

ruimte voor jouw zielskracht in je fysieke zelf: energetische

verschuiving is must. en daarop acteren net zo. Om te kunnen

aarden en op zielsniveau ZICHTBAAR te zijn -  is eerst een grote

schoonmaak nodig! Alles wat je tegenhoudt om je zielsmissie, je

puurste zelf, en je kracht te Aarden, verdient eerst aandacht. 

 

Herken je dat je jezelf steeds op de rem houdt om je boodschap

te verspreiden? Of dat je jezelf niet laat zien op momenten dat

je nodig bent?

 

De redenen daarvoor willen naar het licht. Let's go.



AARDEN MAAR
vlieg niet over de aardse blokkades heen: want dan blijf

je in de lucht hangen.

 

En in de lucht weten we al dat je prachtig bent: kun je je

licht power ook manifesteren op de grond?
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VOORDELEN
als jij als pure ziel volledig geaard bent door je lichaam vrij te

maken van oude stukken - en je zielsenergie gegrond is - dan

gaat het volgende vanzelf

 

1: je trekt automatisch financiele abundance aan: hoe sterker je

wortels  - hoe meer aardse middellen je kunt dragen

 

2: ga je automatisch vooraan staan - je hebt iets te brengen en

bent zeker van je waarde: je voelt in elke cel wat je te doen staat.

no doubts.

 

 

3: krijg je vanzelf een grote following: jij als gegronde ziel weet

anderen zielen te inspireren. Jouw pad is een voorbeeld voor

velen
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INHOUD PROGRAMMA
1: 3 coaching calls ( om de 2 weken)

 

2: 2 energetische 1 op 1 transformaties (begin & eind)

 

3: 2 groepsessies

 

- intensief transformatie programma

met wekelijkse opdrachten & challenges & online

community
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TIMEFRAME
om de week op maandag coaching call -

30 min

data 1 op 1 sessie

13 april

11 mei 

data groepsessies

4 mei 

18 mei 

 

INVESTERING
1111,- ex btw

 



WAT GA JE HIER UIT
HALEN?
 

1: levensoude verstoppings patronen zijn vergeten: bestaan niet

meer en dienen je nu   ipv dat ze je blokkeren: jezelf

wegcijferen? no way. jij bent waardevol. en dat mag de wereld

zien ook. 

 

2: je snapt waarom je nog niet verder kon: je had eerst even deze

inzichten nodig om nog meer waarde te kunnen leveren op

aards niveau. Je staat weer op de grond: jij hebt de afgelopen

weken je waarde van je presence verhoogd door radical truth

zijn magic te laten doen. Geen gezweef of vaagheid maar

resultaat gericht en doeltreffend diensten verlenen: jij snapt de

aardse behoeften en je geeft mensen wat ze nodig hebben. Als

jij van aardse waarde bent: krijg je aardse waarde terug in terms

of money

 

3: financiele stress is verleden tijd: je snapt nu hoe geldstromen

werken en voelt je veilig in de aardse game: je kent de regelt en

weet ze toe te passen en ervaart resultaat. Geen mensen

zoeken: mensen vinden jou.

 

4: man up: geen getwijfel meer. je weet wat je te doen staan:

opeens openen zich  nieuwe kansen en je nieuwe inzichten

worden meteen in praktijk gebracht: je staat je mannetje en

wordt door het universum verzorgd als een luxurious  vrouw!

ontvangen en geven zijn in balans: alleen maar in de geef

positie staan is verleden tijd. kom maar door met de beloningen:

ik bedoel: jij levert resultaten big time.  

 

5: je hebt een netwerk om je heen die altijd paraat staat om je te

helpen. het programma is intensief en er is veel onderling

contact geweest: you are not alone in this. mensen die je reis

begrijpen en ondersteunen zijn gold.

 

6: en je zult zien: als jij je mannetje staat - zal de man in jouw

leven ook opeens zijn man staan. Relatie upgrades: ready to get

mirrored? Als jij je kracht laat zien zal je zien dat de mannen in

jouw leven ook opeens krachtig naar voren komen!
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CLOSING THE GAP
BETWEEN WHERE YOU
WANT TO BE AND
WHERE YOU ARE RIGHT
NOW: PERMINANTLY.
 
 
 
 
DEEP SOUL WORK
&
STRONG ACTIONS
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LET'S GO!
 
 
PROCEDURE:
 
1: DEFINITIEVE AANMELDING VIA
EMAIL & EXCHANGE IN ORDE
MAKEN
 
2: TOEGANG FB GROEP +
WELKOMSMAIL + INTAKE + EERSTE
ASSIGNMENT
 
3: VASTSTELLEN TIJD SESSIES OP
AANGEGEVEN DATA
 
 
 
4: READY!
 
 
 
LIEFS!!!
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