
 
 

Het MAGIC LEADERSHIP Program voor gedreven vrouwen die écht Impact willen maken in 2020! 

It is time to Speak Your Power! 

Believe in your Magic. 

And Impact the world. 

Dit leiderschapsprogramma is een traject van 5 maanden waarin je de leider in jezelf laat groeien. 

Samen met een exclusieve groep ambitieuze vrouwen ga je werken aan de groei van jezelf, jouw 

business en jouw unieke impact. Dit is een traject voor vrouwen die al enige tijd bezig zijn met de 

groei van hun carrière, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Je bent er klaar voor om vanuit 

innerlijke kracht en ontspanning het leven te leiden die jij wilt! Wat je in dit traject leert, is niet alleen 

een trucje, maar een nieuwe, geweldige manier om vanuit ontspanning de visie voor jouw leven te 

realiseren. 

Dit programma bestaat uit live dagen en online coaching met diverse masterclasses die jou helpen de 

impact te maken die jij bedoelt bent te maken. De focus ligt op zowel persoonlijke als zakelijke groei. 

We gaan samen werken naar een concreet doel waar jij nu van droomt! 

 

 

Wat gaan we doen tijdens het Magic Leadership Programma?  

• Jouw unieke purpose ontdekken en vormgeven 

• Leren luisteren naar jouw intuïtie 

• Jouw bijzondere boodschap ontdekken en delen met de wereld. 

• Vormgeven aan jouw training, speech, workshop of andere impactvorm dat bij jou past 

• Licht werpen op de blinde vlekken die jouw succes en ontspanning in de weg staan waardoor 

je anderen nog beter kunt helpen 

• Werken aan en versterken van je zingeving en missie waardoor je nog meer impact gaat 

maken 

• Werken aan een Clear Business Mindset voor jouw business op het gebied van Planning, 

Werkvorm, Focus en Communicatie 

• Lol hebben en Genieten van alles wat het proces ons brengt   

• Positieve strategieën leren die jou vooruithelpen thuis en op het werk 

• Samen groeien en netwerken met een bijzondere groep vrouwelijke professionals 

• Werken aan jouw personal branding (Workshop Make up & Styling) 

• Op 21 juni op het podium jouw Impactvolle Boodschap presenteren als de Magic Leader dat 

je bent       

 

 

 



 
 

Na dit programma: 

• Heb je echt stappen gezet richting jouw doel 

• Weet je wie je bent, waarvoor je voor staat en waarvoor mensen bij jou moeten zijn.  

• Heb je jouw unieke balans gevonden tussen thuis, werk en spiritualiteit en ervaar je hierdoor 

veel meer rust dan voorheen 

• Ben je zelfverzekerder en weet je je als leider te positioneren 

• Weet je wat jouw unieke en impactvolle boodschap is, ben je volledig in lijn met je 

boodschap en weet je ook hoe deze te delen met de wereld. 

• Ben je in staat om jezelf en jouw business op een krachtige manier te presenteren tijdens het 

Inspiratieevent van dit traject op 21 juni ( zet deze datum in je agenda en deel het met de 

mensen die je erbij wilt hebben)  

• Heb je prachtige gelijkgestemden ontmoet die jou ondersteunen in je succes 

• Neemt jouw zakelijke succes toe 

• Ben je veel meer ontspannen en keer je stress de rug toe 

• Ervaar je meer energie, focus, rust en plezier (dit laatste is zooooo fijn!) 

 

 

  

Praktische Gegevens 

Duur: 16 weken  

19 maart t/m 10 juli 2020  

BONUS: MAGIC LEADERSHIP Mastermind (aug t/m dec: 1x per maand een Online Bijeenkomst & Q&A 

Call) 

Vorm: om de 2 weken een Live of online training  

Door Wie: onder begeleiding van Daisy da Veiga en andere experts die jou ondersteunen om de 

impact te maken die alleen jij kunt maken! Daisy da Veiga is Spiritual teacher, auteur, spreker en 

strategist. Haar heldere blik en intuitie zet ze in om vrouwelijke professionals te begeleiden om een 

succesvolle werk-thuis balans te creeeren zodat jij impact maakt met jouw unieke stem. Daisy da 

Veiga is afgestudeerd in Internationale Communicatie Management, gediplomeerd life coach, NLP 

gecertificeerd, THE WORK-Zelfonderzoek gecertificeerd en met een schat aan ervaring als 

onderneemster in de Zelfhulp industrie 

Investering: €345 p/m 10 maanden lang= €3450 (ex btw) 

Je word gekozen op basis van het gesprek met Daisy, omdat het belangrijk is dat dit nu past bij 

waar jij staat in jouw leven en dat je nu écht ervoor wilt gaan om het verschil te maken en het 

leven te leiden waar jij het meest GELUKKIG van word! 

 


