Verlanglijst

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}}
Lootjestrekken.nl was er al vroeg bij. Op 23 september ontving ik een mail: ‘Riëlle
Boerland, wees de drukte voor. Wees er vroeg bij, voordat de decembergekte toeslaat.
Voor je het weet staan de feestdagen weer voor de deur. Tijd voor cadeautjes, samenzijn
en gezelligheid.’
Elk jaar verstuur ik via Lootjestrekken een mail naar ons gezin. Zo kun je makkelijk een
verlanglijstje invullen. Kookboek, cd, chocola? Altijd fijn! Maar het liefst geven en
ontvangen we cadeaus die met tijd en aandacht te maken hebben: een lunch, filmavond,
samen naar een concert. Een weekend weg.
Los van de verlanglijstjes die de komende maand door velen gemaakt worden, is het nu
een perfecte tijd om naar binnen te kijken. Welke verlangens heb jij?
De eerste stap van de Persoonlijke Kracht Methodiek begint bij je Verlangen. Zie hier de
top 3 van de meest gekozen verlangens:
1. Gezondheid
2. Verbinding en contact
3. Zelfvertrouwen
Elk half jaar check ik het voor mezelf . Mijn diepste verlangen is: van betekenis zijn. Ik wil
me inzetten voor mensen die dat nodig hebben. Met Kameleon Kleur & Stijl en de
Persoonlijke Kracht Methodiek heb ik een manier gevonden om dat verlangen vorm te
geven. Het afgelopen jaar heeft me dat veel voldoening gegeven. Ik heb mensen mogen
helpen na een verandering in hun leven. Hoe ga je verder na een scheiding, pensioen, of
na een traumatische gebeurtenis. Misschien ben je in een nieuwe levensfase
terechtgekomen? Of ben je toe aan verandering maar weet je nog niet hoe?
Hoe zet je de volgende stap? Ik help je graag op weg.
Wat staat er op jouw Verlanglijst?
Wil je weten wat jouw grootste verlangen is? Wil je weten wat jouw grootste kracht is?
Durf jij het aan en wil je die eerste stap zetten? Boek dan Kameleon Kracht & Kleur.
Na een online test maken we een afspraak (in de studio of online). Je ontvangt een
rapport (28 pagina’s) en gaat aan de slag met je Verlangen en je Kleur-Persoonlijkheid.
En......... je kunt het natuurlijk ook op je verlanglijstje zetten ;-)
Lieve groet,
Riëlle

Maak een afspraak

Workshop

Cadeaubon

Geef een workshop Verken je
Verlangen cadeau.
Anderhalf uur samen het diepe in.
Een positief avontuur voor jullie
allebei!

Staat een Kleur-, Stijl-, of Imagoadvies al heel lang op je Verlanglijst?
Geef of ontvang een origineel
cadeau.
Wat dacht je van een cadeaubon
voor een kleuranalyse? Of voor een
Garderobe update? Bij mij kun je
ook terecht voor de make-up van Art
of Image, helemaal op jouw
kleurtype afgestemd.
Of wil je eindelijk ontdekken wat
jouw Kleur Persoonlijkheid is?

Cily schreef:
'Wij hebben nog regelmatig samen
teruggekeken op ons bezoek aan
Haarlem en vooral aan de
bijeenkomst aan Kameleon.
Wij kijken er met een heel goed
gevoel op terug. Het effect van de
bijeenkomst was direct voelbaar
tijdens het weekend doordat er een
verdieping in het contact onderling
ontstaan was. Dus dank je wel voor
je begeleiding en ondersteuning
tijdens de bijeenkomst. Het was heel
bijzonder.'

Cadeaubonnen zijn er vanaf 25
euro.
Wie maak jij hier blij mee?
Ik maak een persoonlijke cadeaubon
voor je, met daarop de naam van de
ontvanger of afzender. Wat er op de
cadeaubon komt te staan, stem ik
met je af.
Leuk om te geven of om te krijgen!

Cadeau idee voor de feestdagen:
Aanbieding: € 89,- voor 2
personen.
geldig tot 31-12-21 en in te wisselen
tot 31-4-22

Ja, die wil ik
info@kameleon-kleur-en-stijl.nl
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Kameleon Kleur & Stijl
Riëlle Boerland
Koninginneweg 99
2012 GM Haarlem
www.kameleon-kleur-en-stijl.nl
info@kameleon-kleur-en-stijl.nl
+31624898621

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.

