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Winterevaluatie	
Aardse	Magie	in	Ondernemen	

 
Oogsten kun je nooit teveel doen. Het is opbouwend om terug te kijken, bewust te zijn 
van dat wat je ontvangen hebt en zien waar je nog meer kunt ontvangen, delen, je kunt 
uiten, spelen en genieten.  
 
Oogsten en reflecteren kun je op alle niveaus: 
Mentaal: analyse, inzichten en voornemens 
Emotioneel: wat raakte er, wat niet. Waar werd je blij van, boos, bang en of bedroefd 
Fysiek: hoe voelt het in je lichaam. Wat voelt zwaar, licht, gespannen, ontspannen 
Energetisch: wat doet het met je energie? Waar stroomt het, waar stagneert het? 
Spiritueel: hoe verhoudt zich dit met jouw heldinnenreis. Jouw verhaal, jouw sprookje. 
 

Start	van	het	programma:	commitment	
Ga eens terug naar de intake voor het jaarprogramma Aardse Magie in; naar het 
moment dat je ‘ja’ zei.  
 

Waar	heb	je	‘ja’	op	gezegd?	
Wat	was	jouw	commitment?		
Waar	wilde	je	in	groeien,	wat	wilde	je	ontvangen?	
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Vertrouwen,	inspiratie	en	herbronnen	
De winter gaat over vertrouwen en inspiratie. (1e en 7e chakra). Vertrouwen in jouw 
eigen plek, in overvloed, dat je mag ontvangen. Jouw FUNDAMENT op aarde. 
Tegelijkertijd gaat het over het geloof dat je geleid wordt, dat jij het niet allemaal hoeft 
te verzinnen. Dat je in contact staat met jouw hogere WETEN. Dat je van ‘onder’ en 
‘boven’ gedragen wordt. Je wordt geïnspireerd door het hogere, door ideeën die ‘zomaar’ 
in jou ontstaan.  
 

Wat	heb	je	ontvangen	deze	winter	op	het	gebied	van	vertrouwen	en	jouw	eigen	
plek?		
Welke	drie	verlangens	leven	in	jouw	onderbuik?	
Waardoor	ben	je	geïnspireerd?		
Welke	ideeën	keren	steeds	terug?	
Wat	heb	je	ontvangen	waarvoor	je	niet	(hard)	gewerkt	hebt?	
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Van	Wond	tot	Wonder	
De winter is een donkere stille periode. Een periode om diep te duiken in je 
onderbewustzijn. Nu is het de beste tijd om te onderzoeken waarom je naar de aarde 
kwam, jouw wezen en zielsvonk die via de baarmoeder van je moeder hier op aarde 
geboren werd. Het ‘plan’ om jouw licht te manifesteren op deze wereld. Hier kom je je 
wond tegen, je pijn, verdriet. Het vraagt moed om naar die donkerte te gaan en er in te 
duiken. Daar vind je ook je GOUD, je wonder.  
 

Wat	zijn	jouw	inzichten	op	dit	vlak?		
 

Wat	heb	je	hierin	ontvangen?		
 

Wat	is	jouw	wond	(inzichten	tot	nu	toe)?	
 

Wat	is	jouw	wonder	(inzichten	tot	nu	toe)?	
 
 

Overlevingsstrategieën	
De overlevingsstrategieën bedekken je wond, waardoor je (jouw innerlijke kind) minder 
snel gekwetst wordt.  
 

Welke	patronen	heb	jij	hier	bij	jezelf	herkend?	
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Fundament	
De winter gaat ook over het bouwen van je fundament. Herstelwerkzaamheden of een 
nieuw fundament bouwen. Rafels halen uit je workflows, nieuwe installeren. 
Boekhouding, mappen opruimen en herorganiseren etcetera. 
 
De winter gaat ook over het fundament van jouw leven. Jouw vriendschappen, jouw 
lichaam, jouw zelfzorg. 
 

Wat	heb	je	bereikt	met	en	in	je	fundament?		
Wat	is	daar	in	blijven	liggen?	Wat	vraagt	nog	aandacht?	
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Nieuwe	Maanreizen	
 
Drie keer heb je een nieuwe cyclus gestart in de winter met de Nieuwe Maan reizen. Lees 
je aantekeningen van de reizen nog eens door.  
 

Wat	zijn	de	inzichten	en	cadeaus	uit	deze	reizen?	
Wat	hebben	de	drie	reizen	jou	gebracht?	
 

Basischakra	en	Kruinchakra	meditatie	
In het noorden, de winter kom je op aarde. Via het basischakra maak je contact met de 
aarde. We hebben hier in de bijeenkomst een visualisatie van jouw landschap op gedaan 
en ermee gedanst.  
 
Tegelijkertijd ben je verbonden met de kosmos via je kruinchakra. Hier ontvang je 
inspiratie en leiding.  
 
Beide chakra’s zorgen voor belichaming. Om echt te landen, weer opnieuw te 
reïncarneren op aarde en om het hogere bewustzijn vanuit de kosmos te belichamen. 
 
 

Wat	is	het	belangrijkste	inzicht	of	transformatie	dat	de	basischakra	meditatie	je	
heeft	gebracht?		
 

Wat	is	het	belangrijkste	inzicht	of	transformatie	dat	de	kruinchakra	je	heeft	
gebracht?		
 

	

Krachtdier	
Welk	dier	begeleidde	je?		
Wat	was	de	boodschap	van	dit	dier?		
Welke	inzichten	heb	je	ontvangen?		
Waar	ben	je	dankbaar	voor	in	de	begeleiding	van	dit	dier?	
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Goud,	zilver,	brons,	schroot	
Je hebt bewust gekeken naar wat jou dient en voedt in dit leven. GOUD staat voor 
Genieten, Ontvangen, Uiten en Delen.  
 
Je hebt een onderscheid gemaakt tussen Goud, Zilver, Brons Lood en Schroot.  
 
Neem je ingevulde schema er nog eens bij.  
 

Wat	heeft	jou	dit	opgeleverd?		
 

Wat	ga	je	meer	doen?	
 

Wat	ga	je	minder	doen?	
 

Wat	ga	je	niet	doen?	
 

Volgend	jaar	
Met	de	kennis	van	nu,	wat	wil	je	doorvoeren/doen/niet	doen/plannen	voor	de	
volgende	winter?		
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Het	jaarprogramma	
Naast	de	antwoorden	die	je	hier	al	boven	hebt	gegeven,	wat	heeft	het	programma	
je	tot	nu	toe	gebracht?		
 
Waar	ben	je	blij	mee?	
 
Wat	vind	je	minder	fijn?	
 
Hoe	ervaar	je	de	samenwerking	met	je	buddy?		
 
Wat	wil	je	meer	of	minder	in	de	komende	drie	maanden,	de	lente?	

- je	eigen	inzet,	gedrag	en	bijdrage?	
 

- begeleiding	van	Arianne?	
 

- de	samenwerking	met	jouw	buddy?	
	

- de	inspiratiecirkel	
 

- de	andere	deelnemers,	de	groep	
 
 
-------------------------- 
 
Nog verder iets dat je kwijt wil, wil delen? 
 
Je hebt deze evaluatie voor jezelf gemaakt. We komen hier niet op terug in de groep. Je 
buddy leest wel mee. Het is aan jou om je verwachtingen en verlangen naar bijvoorbeeld 
je buddy, inspiratiecirkel, deelnemers face to face te benoemen.  
 
Zelf haal ik van alle evaluaties de rode draad eruit en kan ik jou weer wat ‘dichter-op-de-
huid-‘ begeleiden.  
 
Ik geef in ieder geval een reactie op je evaluatie. Mocht je graag ergens een specifieke 
reactie van mij op willen krijgen, geef dat hier ook aan.   
 
Ik wil graag reactie op:  
 
Dank je wel! 
 
Arianne 


