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Waar ben ik dankbaar voor in 2020?
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Waar zijn mijn successen van 2020? Waar ben ik trots op?



Wat zijn mijn doelen & wensen voor 2021?

'Je hebt geen controle over wat er gebeurt, maar wel hoe je ermee omgaat'.
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Op welke trends van 2021 kan ik inspelen?
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Waar liggen mijn opportuniteiten in 2021?
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Waar liggen mijn opportuniteiten in 2021?
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Waar liggen mijn opportuniteiten in 2021?
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Wat zijn mijn concrete focuspunten in 2021?
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Wat zijn mijn concrete focuspunten in 2021?
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Welke strategieën en marketingtechnieken kan ik toepassen in 2021?
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Welke strategieën en marketingtechnieken kan ik toepassen in 2021?
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Welke extra spirituele kracht heb ik bij me in 2021?
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Actiemaand  

Planning
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Focus & actie  



Wat heb je nodig in 2021? 

Waar ga je zitten in je huis (kies 1 ruimte)?

Feng Shui voor 2021
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Welke concrete drie actiepunten ga ik de komende drie weken
aanpakken? 

1.

2.    

3.  
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Wat zijn mijn grootste inzichten na deze workshop? 
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Hoe ziet 2021 er uit voor mij?



'If you change nothing, nothing will change.'

Copyright An Sterken | Feng Shui and More | Flowtastic
Alle rechten voorbehouden wereldwijd. Alle intellectuele eigendomsrechten in deze publicatie of in relatie tot deze publicatie behoren tot An Sterken - Feng Shui and More.
Niets uit dit document en de workshop mag worden gebruikt, verveelvoudigd, vertaald, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, druk, microfilm, opnamen, internet of op welke wijze ook zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de auteur. 

Disclaimer: De auteur, An Sterken, heeft haar uiterste best gedaan om deze uitgave zo kwalitatief en informatief mogelijk te maken. Ze heeft de technische juistheid van de informatie en de inhoud van deze uitgave gecontroleerd.
Echter, ze is niet verantwoordelijk en geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de inhoud van deze uitgave en aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor verlies of schade veroorzaakt of
waarvan wordt beweerd dat deze direct of indirect worden veroorzaakt door het gebruik van de informatie in deze uitgave. 
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