Kernkracht Advies

Ondernemen op een Tweelingmanier
Wat doet het teken Tweeling – ik denk – communiceer – handel – plan – deel kennis –
ben een informatiebron
Thema: Kijken naar snelle/korte opleidingen zoals sales en communicatie passen bij dit
teken, net als de behoefte om te verbinden. Dat kan gaan via facebook of andere sociale
kanalen. Bezig zijn met een web-site, teksten schrijven, bezig zijn met de ‘snelle’ handel.
Aandacht voor PR en contact met het publiek. Weing feedback of ander soort communicatie
zal de ontwikkeling van het bedrijf tegenhouden.
Het Tweelingteken verkrijgt zijn persoonlijke zekerheid door het
ordenen en indelen van de mensen en gegevens die hij op zijn
weg tegenkomt. Het leggen van contacten staat centraal.
Tweeling weet graag veel, maar de hoeveelheid kennis is soms
belangrijker dan de inhoud.
Hij is rusteloos van geest en zijn aandacht gaat nooit lang naar
hetzelfde uit. Hij kan moeite hebben om zich te concentreren. Is
dan snel afgeleid en zijn interesse voor nieuwe dingen zal heel gauw gewekt zijn.
Tweeling is een luchtteken, het denken is veelzijdig en versplinterd. Hij is een vlotte verteller
en beschikt over het vermogen om zijn kennis op een duidelijke wijze aan anderen over te
brengen. Daarom als productinformateur zeer geschikt of vertegenwoordiger van een merk.
Hij beschikt over handelsgeest, kan snel een situatie doorzien en daarop inspringen. Hij gaat
voor PRACKTISCH, VRIJHEID, HUMOR en BEWEGING.
Dat is zijn talent, dat is ondernemen op een Tweeling manier.

Ondernemen op een Kreeftmanier
Wat doet het teken Kreeft – ik voel – manage – mijn plek – mijn
structuur
Thema: Kijken naar je bedrijfsruimte, investeringen en voorraden. Zijn
er persoonlijke ontwikkeling mogelijk? Onderneem je wel met
voldoende eigenwaarde, veiligheid en vertrouwen?
Organisatiestructuur en een fijne werkplek geeft een ‘thuis’ gevoel, net
als zorgen voor anderen en jezelf.
Aandacht voor leiderschap en coaching, hoe gaan mensen met elkaar
om. Weing sfeer of ander soort zorg zal de ontwikkeling van het bedrijf
tegenhouden. Tweeling heeft voor de communicatie gezorgd, Kreeft
richt zich op het voelen wat anderen nodig hebben.

Het Kreeftteken richt zijn activiteiten op zijn eigen plek, daar
legt hij de huiselijke sfeer in. Tradities zijn bruikbaar in de
onderneming, net als werken met gevoelens en emoties,
verzorgende, koesterende en beschermende banden aangaan.
Als hij gaat samenwerken, kan hij zichzelf geheel wegcijferen,
omdat hij zo sterk met anderen meeleeft. Goed opletten dat de
valkuil van de Drama Driehoek niet langskomt, dan zijn er alleen
maar verliezers. Ga voor de Winnaars Driehoek
Kreeft bezit moederlijke instincten en hij is een geboren sociale
dienstverlener en verzorger.
Het is een zeer veranderlijk teken die de ene keer zijn kracht laat zien en een ander moment
toont hij je zijn zwakste zijde. Soms kunnen ze de vriendelijkheid zelf zijn, het volgende
moment kunnen ze in hun schulp kruipen.
Kreeft is een waterteken, zijn overgevoeligheid zoekt meer achter gebeurtenissen en
uitspraken dan er werkelijk zijn. Hij kan het leed van anderen zó in zich opzuigen en zó
meeleven met de ander, dat het hem zelf ziek maakt. Daarom is het voor een Kreeft goed
om positieve mensen om zich heen te verzamelen. Hij gaat voor ZORGZAAM,
VOORUITGAAN, MEELEVEN en BETROKKEN zijn.
Dat is zijn talent, dat is ondernemen op een Kreeftmanier
Het NU
Thema Water speelt behoorlijk op dit moment. Kreeft laat emotie
omhoog komen, waarschijnlijk door omstandigheden. Geef
gevoelens een plekje door rationeel denken. Vaak is het een
herhaling van een thema uit het verleden, misschien herken je het
niet, omdat het anders lijkt. Is er een spanningsveld die frustratie
geeft? Laat het maar toe en verbeeld je hoe het eruit ziet als je het
NU als een creatief proces ziet. Een kans om het anders aan te
pakken.
Neptunus staat in het teken Vissen en maakt een harmonische
driehoek naar al die planeten in Kreeft.
Gedreven door emoties lost nooit wat op, zoek beheersing en zoek
waar je (emotionele)gevoel vandaan komt. Aan de overkant van
Kreeft staat het teken Steenbok, een aarde teken, die je helpt om
weer structuur te vinden door rationeel te denken. Pluto in Steenbok zorgt dan voor de
transformatie en helpt mee om de rommel omhoog te krijgen en rustig naar te kijken wat je
ermee kan doen: LOSLATEN of AFSTAND nemen misschien????
Dat geeft weer kwaliteit, doe het stap voor stap en filter. Strijden heeft geen zin, wel
managen om daar te komen waar je wilt zijn. Zo kun je heftige gevoelens een plekje geven.
Neptunus is aan het teruglopen tot 23 november en staat dan op 11.28 graden in het teken
Vissen. Hij laat je kijken naar de onderstroom van je illusies. Durf je het aan om in je eigen
verborgen rijk af te dalen?
Het kan zijn dat je dromen te groot en verwachtingsvol zijn, dan loop je tegen de schok van
desillusie aan, pijn en misleiding zijn het gevolg. Maar blijf je met beide benen op de aarde
staan en ga je alle creatieve vormen van Neptunus inzetten, dan wordt jouw innerlijke wereld
geopend. Het huis waar Neptunus staat geeft het thema aan.

Klopt het wat je aan het neerzetten bent, is alles zo veilig genoeg? Dan zal er
zeker een win-win situatie ontstaan.
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