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Jaarkalender 2019 op basis van 
numerologie 

 

Door Cathy Camertijn, numeroloog en stilte ambassadeur van Lessnow. Ik wil je 

alvast feliciteren met de beslissing om op een bewuste manier met je zaak en je 

leven om te gaan en dit met het doel om succesvol te zijn en je volle potentieel 

van je werk kan laten zien en inzetten. 

 

Ik richt mij tot lichtwerkers, pioneers en bewustwordende zielen die vanuit hun 

gaves de nieuwe wereld willen creëren. Jij dus. 

 

Waarom deze kalender volgen? 
Als bewuste ziel wil je leven en ondernemen vanuit diepgang. Wil je het 

maximale uit het leven halen en je energie ook bewaren en bewaken. Je 

verbranden in je werk is niet de bedoeling wanneer je hier bent om je missie in 

de wereld te zetten en om met jouw gaves de nieuwe wereld te creëren. 
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Mogelijks ga je deze vakantie bezig zijn met de vraag: “Bon, hoe ziet mijn najaar 

eruit?” 

 

Wist je dat de meest succesvolle mensen onder ons allemaal hun hulpbronnen 

hebben? Bij de ene is het astrologie, een medium, fengshui,… Jij hebt gekozen 

voor numerologie. Numerologie wordt al eeuwenlang door de grootste families 

en industriëlen gebruikt. Dit om hun succes en ambities met ondersteuning te 

realiseren. Het is tijd dat deze kennis elk van ons bereikt want groot of klein, rijk 

of minder rijk, we hebben allemaal het recht op ons succes en het vervullen van 

onze missie. Jij bent bij diegenen die inziet dat je niet alles alleen hoeft te doen. 

Er hulpbronnen zijn, extern en dus ook via deze kennis. Laat deze informatie 

jouw succes met meer flow helpen realiseren. 

 

Opbouw van de agenda 
 

De agenda is opgebouwd rondom de resterende maanden van 2019 d.w.z. juli 

tem december. Elke maand heeft een andere energie. Vergelijk het met de 

energie van de seizoenen. Wanneer je je ondernemersactiviteiten hierop 

afstemt, zal je merken dat je extra ondersteuning voelt. Het leven vlotter loopt, 

je minder hard moet ‘werken’. Let wel deze kalander is geen garantie voor 

succes, want uiteindelijk start alles altijd bij jezelf. Maar een vrouw of man met 

kennis is sowieso meer wetend. Kennis is kracht (ik hou niet van het woord 

macht). 

 

In de kalender vind je de maand, het dubbele getal en het gereduceerde 

eindcijfer, behalve bij de meestergetallen 11 en 22. Ik neem de dubbele getallen 

mee in de uitleg van de bijhorende activiteiten omdat deze een onderliggende 

nuance brengen bij het basis cijfer bijvoorbeeld een ‘12/3’ maand heeft een 

andere energie dan een gewone ‘3’ maand omdat in de eerste situatie de energie 

van de 12, en dus ook de 1 en de 2 speelt. Wil je meer info weten over de gehele 

structuur van numerologie beluister dan 1 van mijn opgenomen webinars 

(https://www.dropbox.com/s/a0qiqnhb00y37ut/recording-914952354-

Webinar%3A%20Numerologie-20190424095538.mp4?dl=0 ). 
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Na elk getal komt er een algemene beschrijving van de energie van het getal en 

in de kolom actie heb ik de toepassing uitgewerkt naar zelfstandigen toe. M.a.w. 

hoe vertaalt deze energie zich nu binnen de context als zelfstandige of 

opstartende zelfstandige. 

 

In welk jaar zitten we? 
 

2019 is een 12/3 jaar. Dit betekent dat de mens in zijn algemeenheid wordt 

uitgenodigd om te groeien in enerzijds zijn emotionele expressievorm en 

anderzijds extra interesse gaat tonen om zich bij te scholen en te verdiepen in 

een bepaald thema. De 12 energie is wat we kunnen noemen de eeuwige 

student. Iemand die zich zowel op mentaal, spiritueel als emotioneel vlak verder 

wilt ontwikkelen. Voel je dit bij jezelf? Zie je het in je omgeving? Of loop je nog 

tegen de groeipijnen aan om hierin te gaan stappen. Want ook dat is onderdeel 

van de algemene jaar energie. Vaak moeten we als mensen hiernaartoe groeien. 

Want weten wat je wilt studeren betekent dat je ook weet waar je passie ligt, je 

missie, m.a.w. wat je wilt en wie je bent. Loop je hier tegenaan op dit moment? 

Dat kan. Zoek jezelf een zielscoach of ga in stilte en stel deze vragen gedurende 

30 dagen aan jezelf of het universum. 

Anderzijds kan het zijn dat je nu ook enorm bots om jouw waarheid te gaan 

spreken. Het durven uiten van je gevoelens en deze uiten in welke vorm ook. Dat 

kan schrijven zijn, jouw eigen brand ontwerpen, maar ook beginnen schilderen 

enzo. De gekende spreekangst, angst voor wat de reactie gaat zijn. 

 

Herken je hier zaken van? We zijn nu halfweg en ik ben benieuwd welke thema’s 

al extra gespeeld hebben deze maand. 
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De agenda 
 

Mn

d 
Nr Wat Actie  Nr Wat 

Jan 
13 

(4) 

Transformatie,

Organisatie, LT 

visie 

visionboard Juli 

 

19 

(1) 
 

Nieuw begin, 

persoonlijke 

onafhankelijk

heid 

Financiële 

reorganis

atie 

Fe

br 

14 

(5) 

Media,Vrijheid

, reizen, 

veranderingen 

Deel je verhaal Aug 
20 

(2) 

Ontwaken, 

relaties, 

nieuwe 

doelen 

Koffietjes 

gaan 

drinken 

Ma 
15 

(6) 

Art, Drama, 

Charme 

Netwerken, 

contacten, 
Sept 

21 

(3) 

Expressie, 

opportuniteit

en 

Public 

speaking 

Ap

ril 

16 

(7) 
Spiritualiteit Studie Okt 

22 

(4) 

Interne 

organisatie 

Optimalis

atie 

backoffice 

Me

i 

17 

(8) 

Legacy, 

launche 

Nieuw project, 

boek 
Nov 

23 

(5) 

vrijheid, 

verandering, 

verkennen, 

spelen 

Nieuwe 

ervaringe

n opdoen 

Jun

i 

18 

(9) 

Flow, dreams, 

reflection 

Zorg voor 

lichaam en 

geest bijv. 

vegan, wat 

loslaten 

Dec 
24 

(6) 
Huis, familie,  

Huis 

opruimen 

of 

herinricht

en 
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Hoe deze agenda te gebruiken? 
Wanneer je deze vakantie bezig bent om je activiteiten van het najaar te 

plannen, kijk dan even naar deze agenda. 

Stap 1: Lijst belangrijke activiteiten op die je wilt doen in het najaar 

Stap 2: Kijk bij welke energie ze het beste passen 

Stap 3: Organiseer het in deze maand 

 

Ik wil wel een opmerking maken. Jijzelf bent ook een energie met een eigen flow. 

Wil je je persoonlijke agenda kennen voor deel 2 2019 en deze van 2020. Bestel 

deze dan en je ontvangt een gepersonaliseerde agenda in je mailbox. Dus ben jij 

een zelfstandige die heel gegrond en onderbouwt wil ondernemen en haar 

maximale kans op slagen wil garanderen? En vooral duurzaam wilt omgaan met 

de eigen energie om elke dag opnieuw on top te zijn om je klanten te kunnen 

dienen? Dan is deze kalender voor jou. Bestel hem voor slechts 29 euro. Je 

ontvangt informatie over je persoonlijke jaar en deze van 2020, je persoonlijke 

agenda van het najaar 2019 krijg je er gratis bij en uiteraard het volledige jaar 

2020 en nog tips hoe je aan de acties kan werken. De waarde van deze 

informatie is 76 euro. Nu slechts voor 29 euro! LET  OP. Ik heb hier slechts 50 

stuks aan deze prijs. Ben jij erbij? 

 

Zet je droom op een meesterlijke manier in de wereld. Wil je dat? 

 

Klaar voor je succes en dit vanuit flow en vertrouwen? Doe dan deze 

investering in jezelf en je zaak en we bouwen samen aan jouw succes. 

 

Bestel hier: https://www.lessnow.net/nl/webshop/product/persoonlijke-jaarkalender-

numerologie-2020-en-2019 

 

May the fish force be with you 

Cathy Camertijn 
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