Forever Young

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}}
Ze zit bij Matthijs aan tafel, in de rubriek Forever Young: Neelie Kroes, 80 jaar. Voor velen
nog steeds rolmodel. Nooit gestopt met werken. Ze vertelt over haar fascinerende
bezigheden, functies en activiteiten in deze fase van haar leven.
Zoals altijd vind ik haar boeiend, inspirerend, enthousiasmerend en charmant.
Haar boodschap voor ons:
We worden met z’n allen ouder, hopelijk in goede gezondheid. Het houdt niet op bij je
65e. Zorg dat je dan iets in je rugzak hebt aan instrumenten: onderwijs, opleiding,
ervaring, vrienden, zodat je nog een heel interessant leven kunt leiden.
Ze vertelt over haar laatste dag als Europees Commissaris. In Rome bezocht ze de
hoofdpersoon van een research project, een Italiaanse vrouw van tegen de 90. Deze
vrouw vertelde haar levensverhaal. Toen ze 16 was, trouwde ze. Haar man vond het niet
nodig dat zij een opleiding zou volgen of buitenshuis actief zou zijn. Ze voegde zich in zijn
wensenpatroon. Dit duurde tot haar 72e. Toen was het D-day: haar echtgenoot overleed.
Eindelijk greep ze haar kans om haar school af te maken, naar de universiteit te gaan,
boeken te gaan schrijven, te gaan reizen en alle dingen te doen die ze in haar hoofd had
toen ze jong was.
De les: je bent nooit te oud om je idealen te realiseren.
Mijn boodschap: Zoek uit wat jouw idealen zijn. Is het tijd voor jouw groei? Wat zijn
jouw verlangens? Of jouw verlangens nu liggen in de relationele sfeer, met je
werkomgeving te maken hebben of met vrije tijd: de Persoonlijke Kracht Methode helpt
jou om dat helder te krijgen. Hoe leuk is het om daarmee bezig te zijn? Ik help jou om
daarin kleine of grote stappen te maken.
Durf jij de uitdaging aan?
Ik hoor het graag van je!
Lieve groet,
Riëlle

Maak een afspraak

Maak die stap!

Tijdschriften

Wil jij jouw grootste kracht meten,
ontwikkelen en zichtbaar maken?
Doe de PK-test en ontdek in een
anderhalf uur durend gesprek wat
jouw verlangens zijn en wat je
grootste kracht is.

Aandacht voor 50+ in de bladen:
Saar Magazine, Nouveau, Vakblad
Kleur & Stijl, Zin Magazine en het
blad Happy 50.
Het thema van Nouveau: Style has
no AGE: ‘ Nieuwe carrière na je
50ste’, 'Work has no age’.
Inspirerende verhalen over 50+
vrouwen die met iets nieuws zijn
begonnen: omscholen, nieuwe
studie, nieuw bedrijf.
In Zin Magazine lees ik bij een
geweldige foto van musicalster
Gerrie van der Klei (76): “ Zolang ik
nog rechtop kan staan en mijn
teksten kan onthouden, blijf ik
spelen”.
Het blad Kleur & Stijl, vakblad over
persoonlijke profilering, heeft als
thema deze keer: Stijlvol Ouder
worden. Gastredacteur Erica Pach
houdt zich al jaren met dit onderwerp
bezig. Ze breekt een lans voor
kleurrijk ouder worden. Een heel
blad vol met interviews over dit
onderwerp! Eentje wil ik er uitlichten:
Wies Verbeek, oprichter en eigenaar
van BLOW. Blow staat voor ’n Beetje
Leuk Ouder Worden. Boven haar
artikel staat ‘ Je carrière begint pas
na de vijftigste’. Kijk ook eens op
haar blog.

Het meest bijzondere aan deze test
vind ik dat je, naar aanleiding van
een test met 40 ogenschijnlijk
“eenvoudige” vragen, zo dicht bij
iemands persoonlijkheid en diepste
verlangens kunt komen. En dat dat,
vertaald in kleuren, vormen & daden
zoveel teweeg kan brengen.
Echte verandering begint met een
stap zetten. Kan ik jou daarbij
inspireren? De test, werkboekje,
rapport ( 28 pagina's) en een gesprek
van 1,5 uur voor € 147,- (online) of €
197,- ( in de studio, inclusief geprint
rapport en kleurdoeken). Zet jij die
eerste stap?
Ja, graag!.
Wist je dat je je nog tot en met 31
december van dit jaar kunt
aanmelden voor 365 dagen
Persoonlijke Kracht? Ontvang elke
dag een e-mail met een tip, idee,
kleurrijke inspiratie of opdracht. Het is
helemaal gratis. Schrijf je nu in.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kameleon-kleur-en-stijl.nl toe aan uw adresboek.

