Create your magic

Business School

De business school die jouw leven en business
transformeert. Align jouw soulpurpose met het hart
van jouw bedrijf. Strategisch bouwen aan het leven
van jouw dromen. It's time for magic!

Mindset your own Business

Magische Transformatie
Let’s cut the crap! De tijd van excuses en
smoesjes voorbij en nu mag je een keuze gaan
maken die jouw business en leven gaat
veranderen. Simpelweg omdat je het waard.
Jouw business is het waard en jij wilt die magie
gaan creëren. Jij wilt jouw manifestaties uit zien
komen.
Het is tijd om te healen jij mooie ziel!
Let’s heal your business and see where you can
improve!
Let’s heal your mindset so you can go after
what you really want!
Let’s heal your heart so you can finally enjoy
your business again!
Mijn programma is voor hen die klaar zijn om
succes en transformatie te omarmen!

mieke@mindsetyourownbusiness.nl
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Personal Message
Hey mooie ziel,
Ik geloof dat je hier bent met een
reden. De laatste paar maanden
heb ik veel ambitieuze ondernemers
zien strugglen. Ze boden diensten
aan waar ze eigenlijk niet achter
stonden, vroegen weinig geld voor
hun diensten, bang om in de
spotlight te gaan staan etc.
Wanneer zijn wij gestopt om in
onszelf en God/universum te gaan
geloven? Geloof je niet dat het nog
steeds mogelijk is om wonderen te
zien en dat er voor jou wordt
gezorgd?
Laten we buiten onze comfortzone
stappen vandaag! Waarom?
Because that's where the magic
happens! I believe in you!

Mieke
Mindset your own Business

Mieke
de Galan
"Wat als jouw dromen
speciaal aan jou zijn gegeven
met een reden? Wat als alleen
jij kan doen wat jij doet? Wat
als jij je zou realiseren dat
deze wereld jou echt nodig
hebt? Wat als jij je zou
realiseren dat jij succes en een
magische transformatie waar
bent?
Wat als..."
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Programma
Terug naar de tekentafel! Het is tijd
om de fundering van jouw bedrijf
eens goed onder de loep te nemen.
Laten we samen uit gaan zoeken of
jouw soul purpose en bedrijf aligned
zijn. Hoe kan je dit versterken?!
Jij weet dat jij en jouw business heel
veel te bieden hebben. Maar waar
moet je beginnen? Wat moet je
doen om de bal rollende te krijgen?
Ik leer jou over marketing en
strategie maar dan op een intuïtieve
manier. We stappen weg van alle
mainstream marketing en nodigen
onze higher self uit om advies en
inzichten te geven.
Er is een ongelimiteerde hoeveelheid
kennis, wijsheid en advies aan het
wachten op jou!

Resultaten willen we zien! Ook als
soulpreneurs of spirituele
ondernemers mogen wij geld
verdienen. Heel veel geld als we dit
willen waarom zou dit niet kunnen?
We schudden belemmerende
gedachten, patronen en pijnen van
ons af. Ik help jou om uit die
comfortzone te stappen. Dat steuntje
in de rug waardoor je het aandurft om
eindelijk die grote stappen te gaan
zetten.
Samen betreden we een wereld vol
magie, manifestaties en dat
droomleven waar jij zo reikhalzend
naar uitkijkt. In drie maanden ga jij je
leven transformeren en opstaan als de
koning of koningin die je altijd al bent
geweest.
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De onderwerpen
Tijdens het drie maanden traject van de business school
behandelen wij diverse onderwerpen. Hieronder tref je een
overzicht aan!

Maand 1
Alignment
Strategie
Marketing
Sacred Destiny
Money Mindset
Customer
Journey

Content
Coaching

Maand 2

Maand 3
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Schema
Group meeting 1

1-1 business coaching

Na deze live meeting weet jij jouw sacred
destiny, hoe je makkelijker content kan
creëren en hoe je de fundering van jouw
bedrijf kan versterken.

We duiken de diepte in en kijken naar de
basis van jouw bedrijf en jouw patronen
rondom geld. Vraag je vaak te weinig
geld voor je diensten? Vanaf nu niet
meer!

Group meeting 2

1-1 business coaching

Money, money, money! Je leert om
keuzes te maken die strategisch zijn en
om de vibraties van jouw business te
verhogen. Let's welcome in some magic
and money!

Tijd om naar jouw data te gaan kijken.
Wat heeft in het verleden gewerkt? Wat
kan je verbeteren aan hetgeen wat nu
ook al werkt? Wat werkt niet?

Group meeting 3

1-1 business coaching

We maken een persoonlijke customer
journey zodat jij exact weet wat jij hebt
aan te bieden. Zo heb je altijd iets te
zeggen tegen nieuwe prospects en leads.
Marketing & strategie op een nieuwe
manier!

Je werkt nu drie maanden aan jouw
bedrijf. Tijd om automatiseringen en
processen onder de loep te nemen.
Zodat jij jouw bedrijf kan laten groeien en
groeien.
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Is dit iets voor jou?
Ken je dat? Je loopt al vast voordat
je iets hebt gedaan. Je hoofd lijkt
automatisch problemen te zoeken op
het moment dat je een leuk idee
hebt. Nog voordat je iets hebt
gedaan voel je je al zo geblokkeerd
want het enige wat je ziet zijn
moeilijkheden.
Niet omdat je een negatief iemand
bent maar omdat je zover
vooruitkijkt dat je niet meer kan zien
waar je moet beginnen. De strategie
ontbreekt, de kennis over marketing
ontbreekt maar aan inspiratie en
creativiteit heb je genoeg. Maar wat
kan je daarmee als je niet kan zien
wat je eerste stap is. Je weet zelf ook
wel dat je niet als eerste de kleur van
de keukenkastjes kiest als je een
nieuw huis aan het bouwen bent.

Toch lijkt het alsof je hoofd wel zo
werkt, meteen op de details letten en
alvast bedenken hoe je iets moet
aanpakken. Oh, en natuurlijk ook even
nadenken over het probleem wat zich
misschien over 3 jaar kan voordoen.
Je weet dan van jezelf. Je loopt vast!
Je zit vast, je wilt graag ondernemen
en het (weer) leuk vinden. Je wilt
groeien maar al die blokkades! Jij wilt
loskomen van jouw oude patronen, jij
wilt blokkades gaan verbreken.
Jij wilt kiezen voor jezelf en jouw
business zodat je eindelijk dat leven
van je dromen kan bereiken. Kies voor
groei, genezing en geld verdienen!
Je bent het waard!

Inschrijven

Klaar om deze stap te zetten? Klaar om
succes en kalmte te verwelkomen in jouw
business.
Hoe zou het voelen als je leven en jouw
bedrijf volledig aligned zouden zijn? Het
zou jouw leven makkelijker maken als jij
kon luisteren naar wat jouw bedrijf echt
nodig heeft. Ik geloof dat jouw bedrijf het
leven van jouw dromen kan waarmaken.
Ik geloof ook dat jij weet dat het nu de
tijd is! Tijd om te shinen, op te staan en
dat vuurtje in jou aan te steken.
Sta jezelf toe om een succesvolle business
te hebben en te genieten van het leven. Ik
zal je bij staan op jouw journey!

Locatie & Data
Holland (LIVE)
Start datum: 8 september '22
Group meeting: 8-9-22, 6-10-22 & 3-11-22
1-1 zoom meetings in overleg
Locatie: Amstelveen
Price ex btw: €1997
Curaçao (LIVE)
Start datum: 24 november
Group meeting: 24-11-22, 15-12-22 &
12-1-23
1-1 zoom meetings in overleg
Language spoken: Dutch (Personal
communication in Papiaments is possible)
Locatie: volgt
Price incl. OB: fl.3297

Je bent het zo waard!
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One time offer
VOOR AMBITIEUZE ENTREPRENEURS

JIJ WILT ECHT GEWELDIGE RESULTATEN
BEHALEN EN JOUW BEDRIJF ZIEN
GROEIEN? IK HEB DEZE ACTIE DIE JE NIET
KAN MISSEN!

NU MET EEN GEWELDIGE KORTING
Het is tijd om die groei echt te gaan
omarmen, stop met lummelen. Om de eerste
groep van de business school te vieren krijg
jij een geweldige korting!
KORTING VOOR DUTCHIES
Jij wilt deel uitmaken van de groep die in 2022
start? Awesome! Schrijf je nu in via onderstaande
formulier en je betaalt geen €1997,- maar slechts
€1497

KORTING VOOR YDK

Bo ke laga bo business krese? Mas
klientenan? E ta tempu pa oumento pa bo
inkomsten tambe? Als je start in de groep
van november 2022 dan betaal je slechts
fl.1997 in plaats van fl.3297
LAAT DEZE KANS NIET LOPEN!

Vul dit korte formulier in en ik neem contact
met je op om je aanmelding door te
spreken. (click here)
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