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Met geurende groeten, Marian

Lieve allemaal,

Hoe krijg je duidelijkheid over wat je wilt en hoe je in het leven wilt staan. Dat
is nogal een zin, waar je niet direct een antwoord op vindt. Ook kan het steeds
veranderen, na de jaren of soms zelfs per dag.

In deze roerige tijden merk ik dat het belangrijk is, hoewel een uitdaging, om
dicht bij jezelf te blijven. Het lawaai en de prikkels van buitenaf zijn luider
dan ooit. Het verlangen naar stilte en eenvoud zijn groot. 

Meerdere processen lopen nu, zoals de pre-menopauze bij mij, een nieuwe
samenwoon-relatie, en nog wel wat meer. Met hoeveel dingen ben jij eigenlijk
bezig? Sta er eens bij stil. Krijg helderheid, in het nu.

Energie en tijd zijn kostbaar. Waar ga ik ze aan spenderen, het lijkt alsof het
veelal gaat naar de dingen die ik eigenlijk niet zo belangrijk vind. Herken je
dat? Weer gaan naar meer helderheid krijgen.

Zou dōTERRA het weten? En daarom als olie van de maand Rosemary
hebben gekozen? De olie van helderheid en transitie. Ik vraag het me af...

Veel plezier met deze 5e nieuwsbrief.

Bekijk eerdere uitgaves van de Aroma Nieuwsbrief hier.

Een korte video van mijn fietstochtje. In de volgende nieuwsbrief een video
over Rozemarijn en hoe je die kunt toepassen. 

Bekijken op

Fietstocht met Ginger/Lemon Drops
Later bekij… Delen

Ook wanneer je klant bent...
Het lijkt alsof er maar 2 soorten klanten zijn in dōTERRA, de klant (consument) en de
professional (consulent/promoter). Toch is het niet zo zwart/wit.

Als klant kun je incidenteel bestellen of maandelijks (en daarmee punten sparen),
profiteren van BOGO's en Promo's, er zijn best veel mooie voordelen.

Toch kan ik je nog een voordeel geven terwijl je gewoon klant kan blijven. Een of twee
keer per jaar heeft dōTERRA een promo waarin sprake is van een win-win situatie, nu
denk je als klant al gauw dat dat alleen voor professionals is. Dat is dus niet zo, iedereen
kan hieraan meedoen.

Neem als voorbeeld de promotie van deze maand, de nieuwe klant krijgt een voordeel van
extra gratis producten en jij krijgt 50 punten. Ken jij een vriendin, familie of buurvrouw die
altijd zegt hoe lekker jij ruikt? En zijn ze geinteresseerd om iets te bestellen? Dan ben je
er al bijna. Je reikt uit naar de persoon die jou klant heeft gemaakt (de professional) en
zij/hij gaat jou verder helpen. Dan krijg jij die 50 punten (altijd fijn) en de nieuwe klant
gratis producten. 

Wij (ik en mijn collega-consulenten) helpen jou graag, het is een van onze taken en ja wij
verdienen er ook aan, maar jij en de nieuwe klant ook. Je kunt dus wel spreken van een
win-win-win-situatie, typisch dōTERRA.

Volg mij op:

Uitnodiging
De officiele doTERRA Autumn Tour is opgedeeld in kleinschalige events in
huiskamers en kleine zaaltjes. Zo is iedereen welkom! Supergezellig als jij er
ook bij wilt zijn.

Om mee te doen aan de loterij en de Laurel Leaf te ontvangen moet je voor 25
oktober je plek reserveren.
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