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Jaarkalender 2020 op basis van 
numerologie 

 

Door Cathy Camertijn, numeroloog, energetisch therapeut van Lessnow en         
Vlaamse Stilte Maker. 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 te laten zien en inzetten. 

 

Ik richt mij tot lichtwerkers, creatieve generalisten, pioneers en         
bewustwordende zielen die vanuit hun gaven de nieuwe wereld willen creëren.           
Jij dus. 

Waarom deze kalender volgen? 
Als bewuste creatieve 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 gaven de nieuwe wereld te creëren.              
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Ideeën heb je aan de lopende band doch ze implementeren en de focus             
houden zonder te verbranden is de uitdaging. Herkenbaar? 

 

Je bent op deze moment bezig zijn met de vraag: “Bon, hoe ziet 2020 eruit               
voor mij?” 

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 bestaat een structuur die je in je flow zet en je creativiteit voldoende               
ruimte laat.  

Opbouw van de agenda 
 

We vertrekken eerst van de algemene jaarenergie. Deze energie zal heel het            
jaar door spelen. We worden uitgenodigd in dit thema te groeien. Ofwel ligt             
deze energie dicht bij je persoonlijkheid ofwel niet. Doch elke energie brengt            
voor ieder van ons meer balans en groei.  

De agenda is opgebouwd volgens de numerologie energie van de 12 maanden.            
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 moet            
minder hard ‘werken’. Let wel deze kalender 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 basiscijfer 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             
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mijn opgenomen webinars   
(https://www.dropbox.com/s/a0qiqnhb00y37ut/recording-914952354-Webina
r%3A%20Numerologie-20190424095538.mp4?dl=0 ). 

 

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 je beroepsactiviteiten            
toe. M.a.w. hoe vertaalt deze energie zich nu binnen de context als zelfstandige             
of opstartende zelfstandige. 

 

In welk jaar zitten we nu? 
 

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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Agenda voor 2020 
 

We komen van 2019 en 12/3 jaar waarin we vooral op ontdekkingstocht            
gegaan zijn, nieuwe inzichten tot ons genomen hebben, nieuwe vormen van           
expressie van onszelf geëxploreerd hebben. We zijn creatiever, spiritueler en          
bewuster geworden. We zijn groter geworden.  

In 2020 gaan we over naar een strakke ‘4’ energie. De ‘4’ energie staat voor               
logische pragmatiek. ‘4’ is ook 1 van de 3 manifestatie nummers. Het is de              
energie om structuren en systemen te ontwikkelen. Als creatieve generalist is           
dat niet onze sterkte maar wel datgene wat we nodig hebben. We hebben             
schrik van structuur omdat het onze vrijheid en creativiteit zou beperken. Hoe            
zou het zijn moest dat niet het geval zijn. Beter nog. We meer financiële rust               
hebben en voldoende creatieve vrijheid? 

Bijvoorbeeld welke tijd kan je vrijmaken door zaken te automatiseren? De ‘4’            
energie is de trouwe werker waarop je kan rekenen. Let op commitments, werk             
af wat je hebt beloofd maw ga enkel engagementen aan waarvan je weet dat je               
het kan waarmaken. De ‘4’ werkt wat meer op de achtergrond. We komen van              
een periode waarin we werden uitgenodigd om ons te laten zien en horen. Wie              
we zijn en waarvoor we staan. Nu is de moment om de daad bij het woord te                 
nemen en te gaan bouwen. 

Uitdagingen in een ‘4’ jaar zijn: discipline, hard werken aan je fundament,            
details en commitments zijn belangrijk, hou je focus, bouw een systeem in            
harmonie met jouw authenticiteit. 
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Kalender 2020 
 

2O2O  4 jaar  
Maand  Energie Betekenis Actie 

Januari 5 5 

Vrijheid en  
avontuur, 
verandering, snel  
beslissen, reizen 

Maand om een risico te nemen, vergroot je        
comfort zone, aanvaard veranderingen, ga     
reizen 

Februari 6 6 

Creatie harmonie,  
omgeving, 
nurchering 

Je werkomgeving opfrissen, neem ik     
voldoende of te veel verantwoordelijkheid,     
neem ook tijd voor zelfzorg en verwen       
jezelf, waar heb je een passie voor 

Maart 7 7 

Reflectie, time  
out, studeren en   
spiritueel 
ontwikkelen 

Tijd om strategisch met je zaak bezig te        
zijn, misschien nieuwe studie doen,     
denkwerk over je zaak 

April 8 8 

Manifestatie, geld 

creëren, 

Oogsten van je werk, omzet maken, 

verkopen, overvloed mindset 

Mei 9 9 

Afronden, loslaten 

en vieren 

De vruchten plukken, afwerken van 

projecten, resultaat vieren, loslaten wat 

niet meer werkt of delegeren, grote kuis 

houden in relaties en werk en home 

Juni 10 1 

Nieuw begin, 

nieuw idee, eigen 

onafhankelijkheid 

Je wordt ondersteund in de nieuwe 

projecten die nu op je pad komen, verken 

nieuwe wegen of werk aan vernieuwing 

van je bestaande aanbod 

Juli 11 11 Eigenheid, intuïtie 

Kom met je expertise naar buiten, hoe wij 

dienen voor het hoogste goed vanuit je 

unieke eigenheid, intuïtie, lanceren 

Augustus 12 3 

Levenslange 

leerder en 

algemene 

ontwikkeling op 

spiritueel, 

mentaal, fysiek op 

weg naar een 

betere wereld 

Wat wil ik nog leren, werken aan je 

communicatieplan tot uitgaves eens onder 

de loop nemen, aandacht voor focus en 

keuzes maken 
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September 13 4 

Transformatie en 

organisatie, lange 

termijn visie Vision Board maken en meerjarenplan 

Oktober 5 5 

Vrijheid en 

avontuur, 

verandering, snel 

beslissen, reizen 

Maand om een risico te nemen, vergroot je 

comfort zone, aanvaard veranderingen, ga 

reizen 

November 15 6 

Kunst, mooiheid, 

drama en charme Ga veel netwerken en leg contacten 

December 7 7 

Reflectie, time 

out, studeren en 

spiritueel 

ontwikkelen 

Tijd om strategisch met je zaak bezig te 

zijn, misschien nieuwe studie doen, 

denkwerk over je zaak 

Hoe deze agenda’s te gebruiken? 
Wanneer je bezig bent om je activiteiten van het 2020 te plannen ga dan als               
volgt te werk: 

Stap 1: Lijst belangrijkste activiteiten op die je wilt doen in 2020 voor je zaak               
bijv. 3 belangrijke projecten 

Stap 2: Kijk bij welke energie ze het beste passen 

Stap 3: Organiseer het in deze maand bijv. 5 belangrijke stappen om te nemen 

Stap 4: Vul de planningsagenda in 

Stap 5: Waar zitten gaten? Welke delen zijn het meest uitdagend voor jou?             
omcirkel deze 

 

Gebruik de numerologie maand planner 2020 in bijlage. 

 

Als je elke dag 1% verbetering aanbrengt in je zaak dan ben je eind 2020  

366 % gegroeid! Gaan we samen voor dit doel? 

Tot slot 
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.               
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Bestel deze dan en je ontvangt een gepersonaliseerde agenda in je mailbox.            
Dus ben jij een zelfstandige die heel gegrond en onderbouwd 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 44 euro!  

 

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://forms.gle/CyqMBYv5ukgPGdYB7  

 

May the number force be with you 

Cathy Camertijn  
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Numerologie Maand Planner 2020 

Maand E* Focus Kernacties 

Januari 5  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Februari 6  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Maart 7  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

April 8  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Mei 9  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Juni 1  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Juli 11  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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Augustus 3  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

September 4  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Oktober 5  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

November 6  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

December 7  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

E* maandenergie 

 

Heb je vragen of loop je ergens in vast? Plan een strategiegesprek in van 60               
min. Prijs is 90 euro.  

Hier is de link: https://calendly.com/cathy-lessnow/sparring-jaaragenda 

 

Ga voor je succes in 2020 en neem gedisciplineerd actie. Ik ben graag je              
klankbord en stok achter de deur. 
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