Je goed voelen kun je leren, wist je dat {{voornaam}}?
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Hoe verslavingsgevoelig ben jij?
Beste {{voornaam}}
Verslavingsgevoelig?
Hoe verslavingsgevoelig ben jij? Zou jij er ook ingetrapt zijn?
Euforie, adrenaline, spanning, als een kind in een snoepjeswinkel, zo voelde ik me afgelopen
week bij tijd en wijle. Als in een casino. Een heel gevaarlijke plek dus. Nu even geen verhalen
over alcohol, drugs of depressies, ja sommigen zijn daaraan verslaafd, echt waar, maar het
gaat vandaag over aandelen en fictief geld, heel spannend en verslavend dus.
Sinds een week ben ik bevangen door het virus van online beleggen via verschillende trading
platforms. En waarom dan wel, zul je je afvragen. Nou vorige week was er een bericht op
Facebook dat Elon Musk (de man die tot nu toe alles in goud leek te veranderen) heel veel geld
in een Startup had gestoken die door middel van software meer mensen wilde laten profiteren
van de rijkdom op deze aarde. Dus waarom niet ook ik daarvan profiteren? Na het bekijken van
een prachtig enthousiast verteld filmpje, wist ik het, dat ga ik doen. Er waren 100 vrije, lees
gratis, instapplekken, dus snel gereageerd en geld gestort (start kapitaal van minimaal 250 euro
en impulsief als ik ben, direct maar verhoogd naar 500 euro, want dan zou immers de kassa ook
sneller rinkelen, hoopte ik. Het ging om een platform waar de software via mooie algoritmes,
grote winsten zou weten te maken, volgens het verhaal. Na een uurtje, bleek ik al 100 euro
armer, de software bleek toch niet zo geweldig in mijn voordeel te werken. Dus snel de
autotrader knop uitgezet en zelf bedragen gaan inzetten om te zien of bijvoorbeeld de dollar
omhoog ging, de komende 60 seconden of dat het Apple aandeel zou stijgen of dalen. En hier
begon de adrenaline in de keel want na een aantal positieve treffers, van 10 euro inzet naar
17,10 uitbetaling, welke bank geeft dat nog? Geen enkele toch? Dan maar eens ingezet met 50
euro met een uitbetaling van 89 euro. Ondertussen op een tweede scherm, allerlei youtube
filmpjes bekeken over binary options; pairs; long term; 60 seconds; one touch; ladder and trade
follow en wat dat allemaal betekende en inhield, ook al had ik tijdens mijn studie Frans in
Frankrijk als bijvak politiek en economie gedaan en vond dat toen (meer dan 40 jaar geleden)
reuze interessant, daarna toch nooit zelf iets met aandelen gedaan en de keren dat ik dat via
een bank o.i.d had laten doen, kostte me dat alleen maar geld, want het geld bleek alras
verdampt te zijn en soms moest ik zelfs nog bijbetalen om er vanaf te komen, dus dat leek me
toen wel een goede les en niet voor herhaling vatbaar. En dat werd nog eens bevestigd door het
boek van Joris Luyendijk “Dat kan toch niet waar zijn” wat ik met veel interesse, maar ook vol
verbazing, heb gelezen. Over hoe het er in de financiële wereld aan toe gaat en dat dat eigenlijk
nooit zal veranderen, want deze mensen leven in een totaal andere wereld, die niet de onze is.
Toch kwam daar dit jaar enige verandering in, toen Tony Robbins, ik ben al vele jaren groot fan
van hem, met zijn boek Money, Master the Game naar voren kwam. Hierin bleek het echt
mogelijk om nog extra geld te verdienen voor “later” en ook al had ik geen kaas gegeten van die
hele stockmarket, mijn interesse was gewekt. Achteraf, na de inschrijving, dus na het Facebook
bericht, de info gegoogeld en nu blijkt het bericht zoals zovele, toch een Hoax te zijn. Maar
vanaf mijn inschrijving rinkelt mijn telefoon bijna continu en word ik dagelijks gebeld door
Engelse nummers, maar er is nooit een Engelsman aan de lijn, maar Engelssprekende
buitenlanders, die dan met een andere buitenlander (ik) in gesprek gaan, soms is dat lachen. Ik
heb nu een accountmanager en broker die in Zurich woont, maar uit de Emiraten komt en een
opleiding in Engeland heeft gedaan, maar vanwege zijn achtergrond, krijg ik regelmatig te
horen: “I should cut your finger or I should cut your hand” gezien zijn achtergrond is dat een
activiteit die daar blijkbaar nog steeds voorkomt. Zouden vrouwen daar eigenlijk wel mogen
handelen? In Saoedi-Arabië mogen de dames nu net in een auto achter het stuur, dus ik vraag
het me af. Maar je begrijpt, hij wil die lichaamsdelen van mij liever laten verdwijnen, omdat ik ze
nu gebruik om mijn geld te verliezen. Hij adviseert me dan ook, om maar naar het casino te
gaan om de adrenaline te voelen. Maar om een lang verhaal kort te houden, nu na 1 week weet
ik ontzettend veel van Binary options en wat daar allemaal bij komt kijken en ik kan alleen maar
zeggen, net als bij alle beroepen, je hebt 10.000 uren nodig om een beroeps te worden, dus dat
zal ik nooit worden en ook niet willen trouwens. Ik wil nog steeds liever mensen leren zich goed
te voelen, want ja, dat is echt in korte tijd te leren, daar heb je die 10.000 uren niet voor nodig,
dat kan in 1 tot 3 sessies bij mij, dus geef het door aan je bekenden, die wel wat extra steun
kunnen gebruiken op dit vlak. Of als jij of je geliefden een mooi portret willen, dan ben je ook
aan het goede adres. Ik zal me alleen nog hobbymatig met deze gevaarlijke materie
bezighouden, het gaat tenslotte over geld dat niet bestaat, maar spannend blijft het en hobby’s
kosten nu eenmaal geld zullen we maar zeggen.
De gebruikte foto is afkomstig van Lynx, een firma die als zeer bonafide bekend staat, dus
mocht je interesse gewekt zijn in het echte werk, maar alsjeblieft pas op en blijf alert en
misschien had ook jij die “sendknop” beter niet kunnen indrukken. Wees gewaarschuwd, want
verslavend is het and I won't cut your finger. Heb een fijne dag en geniet van het aanstaande
weekend.

Inzichtsessie
Een keer per maand geef ik een gratis inzicht sessie van 30
minuten t.w.v. 197 euro.
Als jij, in aanmerking wilt komen voor zo’n sessie en je wilt
weten of ik jou kan helpen, dan kun je jouw situatie, probleem
en/of dilemma hieronder beschrijven. Het is misschien handig
als je me de volgende dingen vast kunt mailen:
Wat is het probleem?
Hoe lang heb je er al last van?
Hoe graag wil je er zelf van af?
Hoe zeer heeft je omgeving er last van?
Wat heb je er voor over?
Ik geef jou vrijblijvend in deze inzichtsessie aan of, en zo ja waarmee en op welke wijze ik je van
dienst zou kunnen zijn. Je hebt uiterlijk binnen een week een reactie van me. Vul het formulier in
op de site voor deze sessie:

Oefening voor rust en ruimte
Op mijn websitel heb ik nu ook een gratis mp3 download staan voor meer rust en ruimte in je
hoofd, want daar kunnen we allemaal wel eens wat van gebruiken nietwaar?
Heel goed van je, om meer rust in je hoofd te willen.
TIP: beluister het eerst 1 keer en doe dan de stapjes en je zult zien
dat het een stuk rustiger in je hoofd is geworden :)
Mocht je toch nog meer rust willen, maak dan eens een afspraak voor
Het Gesprek. Succes in elk geval met de oefening.

Visitekaartjes
Visitekaartjes
{{voornaam}} je ontvangt deze mail omdat wij ooit visitekaartjes hebben uitgewisseld en zo op
de hoogte konden blijven van elkaars doen en laten. Mocht je dat niet meer willen kun je je
hieronder altijd uitschrijven wel jammer, denk ik, want binnenkort wil ik meer filmpjes op de site
zetten met oefeningen die dan gedownload kunnen worden.

Waarom ik doe wat ik doe
Waarom ik doe wat ik doe.
Als jij wilt weten waarom ik doe wat ik doe, neem dan eens een kijkje op mijn website: Waarom
doe ik wat ik doe?
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u contact@jennyprotzman.nl toe aan uw adresboek.

