LENTE !

Navonne-ZINe
Vanaf 2005 organiseert Natasja Tanis
Spiegelsessies, workshops en evenementen. Met
als doel een positieve bijdrage te leveren aan de
mogelijkheden voor persoonlijke spirituele groei.
In de Navonne-ZINe lees je over o.a. spiritualiteit,
mind- en lifestyle oefeningen en trends,
inspirerende quotes en verhalen van anderen. Plus
informatie over de activiteiten van Navonne.
De e-ZINe verschijnt 4 x per jaar: in de lente, de
zomer, de herfst en winter. Met steeds een
bijpassend thema, afgestemd op de innerlijke
seizoenen.
NAVONNE
Wijk bij Duurstede
06-28271181
www.navonne.nl

e-ZINe
SEIZOENS INSPIRATIE
Door de e-ZINe te laten aansluiten bij de seizoenen
past deze beter bij de thema’s en hoe een en ander
zich in jouw innerlijke natuur afspeelt.
Deze editie staat in het teken van de lente. Lente staat
voor nieuw leven en licht, warmte. Men denkt daarbij
aan de lammetjes en de groen wordende natuur. Het
innerlijk thema voor de lente is dan ook
GROEIKRACHT...
Vaste items in de Navonne-ZINe: het laatste nieuws
over de Navonne activiteiten: workshops, de
Spiegelsessie en evenementen staan centraal. Ook
vind je leuke boekentips, oefeningen voor ontspanning
of magie.
Innerlijk thema, behorende bij de lente:
GROEIKRACHT.
“Wat wil jij groeikracht geven?”.
Dit kan van alles zijn: een proces, nieuw werk,
relatie , of een bepaalde eigenschap. etc.
Think about it!

Maar ook verhalen, spirituele feitjes en nieuwe (inner- &
outer) beautytrends en quotes zijn een mooie
aanvulling. Plus, zoals je gewend was: altijd het verhaal
van een passievolle ondernemer!
Laat je inspireren en geef het door!

LAATSTE NIEUWS
Ook dit jaar organiseert Navonne het be-LEEF!
evenement en zondag 6 april is het zover! Op een
toplocatie kun je weer komen genieten van vele
belevingen op het gebied van mind- en lifestyle en
een vleug spiritualiteit.

6 april, Green Village Nieuwegein

In en om de boerderij en het koetshuis van Green Village
vinden op 6 april de belevingen plaats!

Navonne
Voorsteven 15
3961 TG
Wijk bij Duurstede
www.navonne.nl
www.be-leef.net
E: info@navonne.nl
M: 06-28271181

50% KORTING!

Er is veel te zien en te doen tijdens het be-LEEF!
evenement. Ontmoet en ervaar in een exclusieve
omgeving specialisten op het gebied van:
 cosmetica, styling en huidverzorging
 spiritualiteit met persoonlijke aandacht
 voeding en gewichtsbeheersing
 trends voor woninginrichting en
lifestyleproducten
 gezinscounseling, carrière advise
 sieraden en cadeau ideeën
 culinaire hoogstandjes... en nog veel meer!
KORTING!
Bestel nu je entreeticket hier met 50% korting! Vul bij
kortingscode eZINe in. Zo betaal je bij de kassa op 6
april slechts € 5,- p.p.!
www.be-leef.net
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e-ZINe
Waarom humor onmisbaar is
Wanneer er gelachen wordt en men is grappen
aan het maken, is er een ontspannen sfeer. Op
zo’n moment is er geen spanning meer en
worden vaak de zorgen die men heeft even
vergeten. Het zijn deze momenten die zo
kostbaar zijn in het leven.
Er is niet alleen humor als er moppen worden
verteld en grappen worden gemaakt. “De humor
kunnen zien” wijst ook op intelligentie.
Je bent namelijk erg creatief en intelligent als je
de informatie die je dagelijks wordt toegespeeld
zo weet te combineren dat het humoristisch
wordt.
Zie je snel de humor in een situatie, zal de dag
veel eenvoudiger verlopen en zal er aan het eind
van de dag minder vermoeidheid zijn.
Glimlachen doet wonderen
Als je glimlacht straal je blijdschap en
tevredenheid uit. Als die glimlach echt is, zal de
hele omgeving hier positief op reageren. Achter
een echte glimlach zit een echte emotie van
geluk en blijdschap. Als je goed observeert kun je
de echte van de gemaakte glimlach
onderscheiden. Er bestaat ook een glimlach van
angst en boosheid maar deze zijn ook goed te
onderscheiden, er zit hier immers een hele andere
emotie achter.

Nieuw op de Navonne agenda
Cursus Intuïtieve Ontwikkeling
Intuïtie is een 'weten', zonder dat je weet
waarom. "Huh? Hoe kun je er dan naar luisteren,
laat staan er naar handelen?"
Met deze cursus leer je jouw intuïtie te
(her)kennen en ontwikkelen!
De verschillende facetten van de term
‘spiritualiteit’ en manieren voor ‘persoonlijke
groei’ worden belicht. Je intuïtie
gebruiken speelt hierbij een grote rol: niet
denken, maar doen!
Energie, praktische oefeningen, visualisaties,
kleuren, fantasie, dromen èn humor zijn de
kernwoorden voor deze cursus. Bekijk de
thema's van de avonden hier en meld je direct
aan!
Tien avonden vol informatie, oefeningen,
verbinding, energie en interactie!
Locatie: Leersum (Utrechtse Heuvelrug)
Startdatum: vrijdag 25 april 2014

“YOU CREATE YOUR OWN REALITY”
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e-ZINe
LENTETRENDS
Spiritueel of niet, we willen er graag ook verzorgd
uitzien. Liesbeth Buddingh-van Binsbergen, modedeskundige en stijlconsulente heeft voor jou de
laatste mode tips en trends voor dit voorjaar:
“pastels, kunst en bloemen!”.
Kleuren
O.a. pastel kleuren maar ook felle kleuren als geel,
oranje, rood en azuurblauw, helemaal wit maar
ook de zwart/wit combi in grafische en
mathematische prints (blokken, ballen, strepen en
ruiten).
Wat ga je verder veel zien
Bloemenprints, kunstige prints en schilderachtige
details (mode is letterlijk kunst!), etnische patronen
en Afrikaanse prints, sportswear invloeden.
Must have
Nike Air max 90, wijde broek, leren biker jack.
StijlConsult
Wil je het beste uit jezelf halen? Wil je stralend en
zelfverzekerd voor de dag komen? Wil je af van
die onzekerheid over wat je wel en niet moet
dragen? Maak dan een afspraak bij Liesbeth van
StijlConsult voor een van de personal styling sessies
en zij helpt je om de juiste keuzes te maken en je
eigen stijl te ontwikkelen. Bij alle adviezen staat
jouw persoonlijkheid centraal. Dus investeer in
jezelf en laat zien wie je bent!
Ga naar de website van StijlConsult.

VIER HET LEVEN!
Pasen valt dit jaar op 20 en 21 april. Pasen is niet
elk jaar op de zelfde (zon)dag, maar op de
eerste zondag die volgt op de volle maan na het
begin van de lente.
Pasen is ook een lentefeest. Na de koude winter
waarin alle voedsel van het vorige jaar is
opgegeten gaat de natuur opnieuw beginnen.
Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan
bloeien, kuikens komen uit hun ei.
Het ei is een symbool van nieuw leven. Overal in
de winkels zie je lentekuikentjes en paaseieren,
echte, van papier of van chocola. De mensen
lopen er ook paasbest bij in hun frisse nieuwe
kleren.

Magische feesten
Bij MagiClub kun je de jaarfeesten, gebaseerd
op het Keltisch jaarwiel vieren. Vertaal de natuur
buiten naar jouw innerlijke thema’s en kom
genieten van de symboliek van deze
natuurreligie!
Bekijk de website van MagiClub, op 2 mei vieren
wij op onze locatie in Leersum Beltane, het begin
van de zomer.
Join us in our circle!
Een van de voornaamste aspecten die tijdens
Beltane naar voren komt is vruchtbaarheid en
bevruchting. Tekenen hiervan kun je overal om je
heen zien. De weiden staan vol jonge dieren. De
bomen zijn gevuld met bloesems.

Navonne-ZINe - Lente editie - www.navonne.nl
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SCHRIJFPRIKKEL!
“Groeien, bloeien en snoeien”
- door Saskia Baardman

Je krijgt wat je voor jouw innerlijke
Het groeien en bloeien van de natuur komt op mij
over alsof ze haar blijdschap in volle glorie wil laten
zien en ons uitnodigt hetzelfde te doen.
Soms hoort ook het snoeien erbij om zo ballast los
te laten, te focussen op de kern en gericht verder
te gaan.
Ditmaal laat ik jullie graag proeven van het
onderzoek, al schrijvend, hoe een dergelijk proces
bij onszelf werkt.

groei nodig hebt...
Ontvang het met open armen!

Zorg dat je comfortabel zit met je voeten op de
vloer, een fijne pen hebt en papier. Je gaat 1 A4
volschrijven zonder te stoppen. Dus niets
doorstrepen of even stoppen om na te denken.
Alle gedachten tussendoor schrijf je erbij en als je
geen inspiratie hebt, dan schrijf je daarover. Je
maakt op deze manier je hoofd leeg en kietelt je
creativiteit.
Schrijf de volgende beginzin op en ga dan zelf
verder:
Waar de radijsjes groeien en de sperzieboontjes
groeien. Daar...
Ga aan het einde voor jezelf na hoe je het vond
om dit te doen: ging het lekker of juist niet? Wat
zat je eventueel in de weg? Probeer het alleen
waar te nemen zonder oordeel.
Maak 10 à 15 keer de volgende zinnen af. Eerst 10
à 15 keer de één en daarna pas de andere zin:
Het effect van de bloeiende natuur op mij is...
Mijn persoonlijke Pokon of mest is...
N.B. Als je denkt dat het nergens op slaat wat je
schrijft, dat mag. Ga ondertussen gewoon door.
Doe dit eerst, voordat je verder leest, anders wordt
het effect van de oefening minder.
Bekijk je resultaten. Onderstreep de verrassendste,
meest opvallende zinnen, woorden en/of
zinsdelen. Laat je daardoor inspireren als je deze
zinnen afmaakt: Kortom: ik voel mij groeien en
bloeien als... Om dat te bereiken ga ik ...
doen/heb ik ... nodig.
Veel schrijfplezier!
Heb je vragen of wil je iets delen? Mail me dan:
saskia@raakmetwoorden.nl

AANBIEDING
Wil je gefocust aan je groei-, bloei- en snoeiplannen werken
op een creatieve en intuïtieve manier?
Jij, als lezer van Navonne's E-zine krijgt 10% korting op de
Schrijfreeks in mei!
(aanbieding geldig t/m 10 april). Lees meer...
Interesse?
Meld je aan via: saskia@raakmetwoorden.nl met als
kenmerk 'Navonne' voor de korting.
Hartelijke groet,
Saskia Baardman - raakmetwoorden.nl
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PASSIE & ONDERNEMEN
...het verhaal
“Later als ik groot ben, een eigen zaak. Dat was wat ik
wilde toen ik een horeca-opleiding volgde aan de
Middelbare Hotelschool in Wageningen. Een hotel of
een Bed & Breakfast. Of een leidinggevende functie.
Na de middelbare hotelschool besloot ik door te
studeren: Hoger Hotelmanagement. Het idee van een
eigen zaak verdween iets naar de achtergrond. Ik
wilde liever in vaste dienst werken, ervaring opdoen en
wellicht doorgroeien naar een managementfunctie.
Vol ambitie dus.
Maar ook privé waren er uitdagingen. Zo krabbelde ik
vanuit een verbroken relatie op naar een leven om
dat samen met iemand te delen. Na korte tijd te
hebben samengewoond op een paar m2 kwam de
volgende uitdaging; ons eigen koophuis! Kort daarna
wederom de uitdaging, een kind en daarmee nam
mijn carrière een andere wending. Van een fulltime
baan bij de receptie van een hotel ging ik naar een
parttime baan als Office Manager bij een
vastgoedondernemer. Daar werd ik na twee jaar
‘weggekaapt’ door een ondernemer met een
groothandel in bedrijfskleding voor zorg en beauty &
wellness. Als commercieel medewerker kon ik daar
aan de slag.
Vorig jaar diende zich wederom een uitdaging aan;
nog een kind! Onze dochter van toen 4 jaar zou een
broertje of zusje krijgen! Tijdens het surfen op internet
kwam ik de website www.muurtotleven.nl tegen. Een
webwinkel met wanddecoratie, van 3D-Wandpanelen
tot olieverfschilderijen. Van behang tot klokken. Deze
site bleek te koop te zijn. Misschien wel de volgende
uitdaging?
Doordat mijn man een functie bekleed bij een Engels
bedrijf (waar ze conservatief denken over mannen die
minder dan fulltime werken), ging ik mij
verantwoordelijk voelen voor mijn gezin en wilde ik er
voor mijn kinderen zijn. Niet 3 dagen per week naar de
opvang. Geen gehaast en gesjees om de kinderen op
te halen, omdat de vergadering van manlief uitloopt.
O ja, nog boodschappen te moeten doen, eten te
moeten koken, nog aandacht voor de kinderen te
hebben, maar ook te zorgen dat, vooral mijn oudste,
op tijd in bed zou liggen. Ik werd al helemaal gestresst
als ik bedacht dat dat wel eens de realiteit kon
worden.
Aangetrokken door het assortiment van de te koop
aangeboden webwinkel, de zorg voor mijn gezin en,
wellicht ook onder invloed van hormonen, besloot ik
tijdens mijn verlof voor mezelf te gaan beginnen en
mijn baan op te zeggen! Oeps…

Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Ja, we
missen een parttime salaris, maar daarentegen
zijn onze kinderopvangkosten drastisch
verminderd. En als je je levensstijl iets aanpast
gaat het prima.
Uit MuurTotLeven.nl haal ik nog geen inkomen.
De webwinkel is in 2012 opgericht en de
oprichter heeft weinig aan promotie gedaan.
Dus dat heeft mijn prioriteit. Dit doe ik door te
netwerken, vermeldingen te krijgen op andere
sites, de vindbaarheid op Google te verhogen,
maar ook door op evenementen aanwezig te
zijn. Laatst een gezellige Ladies Night en een
voorjaarsshow. En zondag 6 april a.s. sta ik met
mijn materiaal op het be-LEEF! evenement in
Nieuwegein.
Ik heb vertrouwen in de toekomst en ga er van
uit dat MuurTotLeven.nl volgend jaar een stuk
gegroeid is. Maar bovenal vind ik het heerlijk dat
ik mijn eigen tijd kan indelen. Overdag ben ik er
voor mijn kinderen. Als de jongste overdag
slaapt en in de avonduren, kan ik het een en
ander voor de website doen.
Dus die eigen zaak is er, al is het dan geen hotel
of Bed & Breakfast, maar dat kan later nog…
Als ik groot ben!”.
Met een decoratieve groet,
Marloes Rijsmus
www.muurtotleven.nl

e-ZINe
TIPS VOOR GROEIKRACHT


Je vindt inspiratie door duidelijke keuzes te maken. Kies voor
jezelf en zet levensvreugde op nummer één bij het maken
van keuzes.



Je bekrachtigt jezelf door onbevreesd je pad te volgen. Er is
er maar één die weet wat goed voor jou is en dat ben jij zelf.



Volg je innerlijke leiding en vertrouw op jouw eigen authoriteit.



Je brengt je idealen naar buiten en zet door om ze te
bereiken, als je zonder oordeel je licht laat schijnen op alles
en iedereen. Accepteer wat er is. Het is perfect zo.



Geniet van het leven door je groeikracht te gebruiken. Plant
zaden voor de toekomst. Zaai bewust op vruchtbare grond
zodat jouw potentieel net als een klein zaadje kan uitgroeien
tot een prachtige boom. Alles op zijn eigen tijd, dat wel.
Geduld is een schone zaak.

(Maya wijsheden)

THANK YOU...
Dank je wel voor het lezen van de
Navonne-ZINe!
Geef het door... deel het met jouw
kennissen en/of vrienden, familie!
Mijn dank ook aan de mensen die
deze e-ZINe mede mogelijk hebben
gemaakt. Ofwel in de vorm van hun
bijdrage in tekst, ofwel het aandragen
van onderwerpen en inspiratie.
Geniet van deze maanden vol kleur,
geur en nieuwe mogelijkheden die op
jouw pad komen!
In juni verschijnt editie Zomer, met een
nieuw, bijpassend thema...
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