
Email 1 | Weggever en relatie bouwen

Hoi << Test Voornaam >>

Wat zou jij echt willen veranderen in je leven? Een patroon wat je echt wilt 
doorbreken? Waar blijf jij hangen en kost je teveel energie?
 
Inzicht in wat je wilt veranderen en je voornemen OM te veranderen is de 
eerste stap. En dan?

Een voornemen is een besluit dat je wat wilt gaan doen.... En daar zit em nou 
net de crux. Want hoe zorg je er nu voor dat het niet bij het voornemen blijft 
maar dat je het ook echt gaat DOEN?

Het is belangrijk dat de motivatie om te veranderen van binnenuit komt. Dat je 
VOELT dat het klopt.  Want alleen dan kan de energie en het doorzettingsver-
mogen ontstaan om ECHT iets te veranderen.

En om je te helpen de volgende stap te zetten geef ik je graag een hulpmiddel: 
de kracht van de Nieuwe Maan gebruiken. 

Waarschijnlijk weet je dat de maan invloed heeft op de getijdenwerking en 
ook op ons. Wat je misschien niet weet is dat de Nieuwe Maan elke maand 
een herstart, een nieuw begin, geeft. En dat je dit moment kunt gebruiken om 
jouw leven vorm te geven. 

Daarom deel ik graag mijn persoonlijke Nieuwe Maan ritueel met je.

Bekijk de pdf met de 8 stappen van het ritueel. Het helpt je om je aandacht te 
focussen en helderheid te krijgen over wat je graag wenst in je leven.

Heel veel succes met jouw nieuwe begin!

Hartelijke groet,

Patty

 
Je ontvangt nog vier mails waarin je de 8 stappen van het nieuw maan ritueel 
gaat verdiepen. In een van de mails kun je je geboortegegevens aan me 
doorgeven zodat ik voor jouw persoonlijk opzoek wat de maan voor jouw 
persoonlijk heeft

 

Mail 1: Eerste hulp bij voornemens.  
mail 2: "I love it when a plan comes together"  
mail 3: De succesingredienten van jouw leven! 
Mail 4: Durf jij jezelf deze vraag ECHT te stellen?  
Mail 5: Dit waren de woorden die mij als een messteek raakten.

 

Je ontvangt deze mail omdat je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief van 
Patty Post.
Aannpasen van jou voorkeuren of Uitschrijven voor deze maillijst

Direct versturen

Pakkende titel die nieuwsgierig maakt

Aanhef met naam

Bouw een relatie op met de lezer door iets 
iets aan hem te vragen

Wat houdt hem tegen om te bereiken wat 
hij wil?

Maak verbinding door de lezer direct aan 
te spreken. 

Benoem de pijn.

Omschrijf hoe jouw weggever de lezer 
gaat helpen.

Duidelijke link naar weggever. Als je een 
pdf deelt bedenk dan dat deze PDF ook 
een contactmoment is waarin je iets van 
jezelf kunt laten zien.

Vermijd een link als: Klik hier 
i.v.m spamfilters

Vertel de lezer wat hij kan verwachten en
maak hem nieuwsgierig met iets wat in 
een latere mail verstuurd wordt.

Mogelijkheid tot uitschrijven

Eerste hulp bij voornemens



Email 2 | Autoriteit delen

Hoi << Test Voornaam >>

Ik heb in mijn leven heel veel dingen gedaan. Veel gestudeerd: psychologie, 
astrologie, coachingsopleidingen en een scala aan leiderschap- en persoonlijke 
ontwikkelingsprogramma's.

Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in diverse rollen in het bedrijfsleven: o.a. 
project manager, consultant, (HR) manager, coach, adviseur en trainer 
(variërend van software tot persoonlijke ontwikkeling en leiderschap).

Eerlijk is eerlijk; ik heb me in al die rollen nooit echt op mijn plek gevoeld. Altijd 
dat gevoel van een mismatch. Ik voelde dat het anders moest maar wist niet 
wat.

Als ik zo terugkijk op mijn leven lijkt die lijst met studies en ervaring 
willekeurig. Maar dat IS het niet! 

Nu pas zie ik hoe ik al die ervaring en al die studie nodig had om tot dit punt te 
komen. Dat alles is samengekomen en samengesmolten in wat ik NU doe in 
mijn praktijk voor astrologische coaching en training. Ik ervaar geen verschil 
meer tussen wie ik ben en wat ik doe. 

Ik heb al vele mensen en bedrijven geholpen hun ware potentieel te ontdek-
ken EN in te zetten. Of zoals een klant het zo mooi omschrijft: "Het kennen 
van mijn waarom geeft me rust en zorgt ervoor dat ik makkelijker uit mijn 
belemmerende patronen stap, geeft me een enorme boost en zorgt dat ik 
blijvende veranderingen in mijn leven heb aangebracht". 

Dus: "I love it when a plan comes together". Die gedenkwaardige zin uit die 
maffe serie is voor mij helemaal waar geworden. En ohhhh wat gun ik jou dat 
ook! 

Als het goed is heb je al mijn Nieuwe Maan ritueel al gedownload. En als ik 
terugkijk in mijn "maanboekjes' is het echt bizar om te zien hoeveel daarvan 
waar is geworden in mijn leven.

Ik heb een werkblad en een video voor je gemaakt zodat jij voor jezelf kunt 
opzoeken wat de maan in jouw horoscoop je te vertellen heeft. Zo kun je elke 
maand afstemmen op wat er voor jou die maand speelt en waar je aandacht 
aan mag geven.

Bekijk de video en download het werkblad

 
Hartelijke groet,

Patty

Je ontvangt nog vier mails waarin je de 8 stappen van het nieuw maan ritueel 
gaat verdiepen. In een van de mails kun je je geboortegegevens aan me 
doorgeven zodat ik voor jouw persoonlijk opzoek wat de maan voor jouw 
persoonlijk heeft

Mail 1: Eerste hulp bij voornemens.  
mail 2: "I love it when a plan comes together"  
mail 3: De succesingredienten van jouw leven! 
Mail 4: Durf jij jezelf deze vraag ECHT te stellen?  
Mail 5: Dit waren de woorden die mij als een messteek raakten.

 Je ontvangt deze mail omdat je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief van Patty Post.
Aannpasen van jou voorkeuren of Uitschrijven voor deze maillijst

1 dag na aanmelding

Pakkende titel die nieuwsgierig maakt

Aanhef met naam

Deel jouw autoriteit

Omschrijf vanuit een persoonlijk verhaal 
wat jij hebt ervaren en de inzichten die je 
daaruit hebt opgedaan

Laat zien dat de transformatie ook voor 
jouw klant mogelijk is

Extra weggever
Op deze pagina is ook de mogelijkheid om 
in te schijven voor de Keerpunten (tweede 
weggever) en daarmee naar de Like fase te 
gaan. Zie de video: Know Like Trust

Vertel de lezer wat hij kan verwachten en
maak hem nieuwsgierig met iets wat in 
een latere mail verstuurd wordt.

Mogelijkheid tot uitschrijven

"I love it when a plan comes together"



Email 3 | Opportunity

Hoi << Test Voornaam >>

Toen ik mijn leven meer en meer ging afstemmen op mijn unieke astrologische 
blauwdruk werd mijn leven moeitelozer. Ik kreeg steeds meer inzicht in wat ik 
nodig had om een vervuld leven te leiden.

En deze unieke blauwdruk hebben we allemaal! Jouw horoscoop kun je 
vergelijken met een recept uit een kookboek. Het vertelt je welke ingrediënten 
nodig zijn en legt uit hoe je het klaar maakt.

Maar een recept is een suggestie en geen heilig moeten. Het is aan jou om de 
aanwijzingen van het recept toe te passen of er juist helemaal van af te wijken. 
En uiteindelijk koop je zelf de ingrediënten maak JIJ het klaar. En met jouw tijd 
en aandacht kun je een heerlijke maaltijd op tafel zetten. 

Als je weet wat je lekker vindt dan bespaar je jezelf veel tijd en teleurstelling in 
het lukraak uitproberen van allerlei recepten.  

<< Test Voornaam >>, wil jij weten wat jou gelukkig maakt en wil je kostbare 
tijd besparen?

Ik vertel je graag meer over één van de ingrediënten uit het recept voor jouw 
leven: de astrologische Maan. De Maan in je horoscoop is het ingrediënt wat 
te maken heeft hoe jij geluk kunt en wilt ervaren. Een aanwijzing uit jouw 
persoonlijke horoscoop die ik graag aan je geef! 

Jouw astrologische Maan geeft inzicht in wat jij nodig hebt om goed voor jezelf 
te zorgen. 

Om dit voor jou te kunnen opzoeken heb ik de volgende gegevens van je 
nodig:

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboortetijd

Je kunt ze in een reactie op deze mail met me delen

 

Hartelijke groet,

Patty Post
 
 
Je ontvangt nog vier mails waarin je de 8 stappen van het nieuw maan ritueel 
gaat verdiepen. In een van de mails kun je je geboortegegevens aan me 
doorgeven zodat ik voor jouw persoonlijk opzoek wat de maan voor jouw 
persoonlijk heeft

 
Mail 1: Eerste hulp bij voornemens.  
mail 2: "I love it when a plan comes together"  
mail 3: De succesingredienten van jouw leven! 
Mail 4: Durf jij jezelf deze vraag ECHT te stellen?  
Mail 5: Dit waren de woorden die mij als een messteek raakten.

 Je ontvangt deze mail omdat je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief van Patty Post.
Aannpasen van jou voorkeuren of Uitschrijven voor deze maillijst

2 dagen na aanmelding

Pakkende titel die nieuwsgierig maakt

Aanhef met naam

Vertel een persoonlijk verhaal  over de 
transformatie in jouw leven.

Stel een diepere vraag om verbinding te 
leggen

Opportunity:
Vraag de lezer om een vraag te 
beantwoorden of meer informatie in ruil 
voor iets extra’s wat je aan hem wilt geven.
Bijvoorbeeld: 
Persoonlijk advies
Extra video met uitleg
Feedback op een oefeningen

Als hij daarop antwoordt dan wil dat 
zeggen dat de lezer geïnteresseerd is in 
wat jij te bieden hebt. Hij/zij vindt dat wat 
je deelt waardevol en gaat dus naar de 
Like fase (zie de video: Know Like Trust)

Vertel de lezer wat hij kan verwachten en
maak hem nieuwsgierig met iets wat in 
een latere mail verstuurd wordt.

Mogelijkheid tot uitschrijven

De succesingredienten van jouw leven!



Email 4 | Relatie bouwen

Hoi << Test Voornaam >>

 Dit is een lange mail en ik hoop dat als je hem leest zodat je begrijpt hoe krachtig het 
Nieuwe Maan ritueel werkt. 

 Toen ik mezelf een aantal jaar geleden serieus de vraag stelde: "Waar wil ik over vijf 
jaar staan?" greep het me naar de keel. Ik durfde het niet onder woorden te brengen 
want ik geloofde niet dat het mogelijk was en wilde niet teleurgesteld worden.

 Ik had tenslotte een goede baan. Ik ontwikkelde trainings- en coaching programma's 
voor high potentials. Kreeg daar goed voor betaald en de energie die het me koste kon 
ik weer bijtanken tijdens de jaarlijkse vakantiedagen.  

 Dat ik aan het einde van de dag uitgeput naast mijn man op de bank in elkaar stortte 
en 's nachts niet kon slapen van alle to do's die door mijn hoofd spookten: tja... dat 
hoorde erbij toch?

 Als ik in een vakantie weer wat had bijgetankt droomde ik met mijn man Florus erover 
hoe het zou zijn om samen een eigen bedrijf te starten. Samen leven en werken aan iets 
waar we echt in geloven en niet eens meer na hoeven denken over wanneer de AOW 
leeftijd start want we willen nooooit met pensioen!

 We hadden het er weleens over maar het leek nog ver weg. 

 Toch werd de roep steeds sterker en werd het moeilijker om vol te houden wat ik in het 
bedrijfsleven aan het doen was. En daarbij gingen de mensen die mijn astrologietalent 
al aan den lijve hadden ondervonden steeds harder roepen: "Echt Pat, daar MOET je 
iets mee!".

 Ik ben gaan schrijven. Over mijn droom. Hoe ik het voor me zag. Astrologische 
coaching: voor iedereen die voelt dat hij of zij een unieke bijdrage te leveren heeft en 
daar stappen in wil zetten. En  astrologische teamcoaching: werken met teams in het 
bedrijfsleven en ze naar hun next level helpen. 

Als je me toen had gezegd dat ik 2 jaar later het interne coachteam van ASML en de 
raad van bestuur van het grootste Europese uitzendburo zou coachen met behulp van 
astrologie had ik je niet geloofd. En toch is het gebeurd. Precies zoals ik het voor me 
zag. 

Het verschil wat ik toen en nu in mijn leven ervaar is niet in woorden uit te drukken. 
Het gevoel dat ik doe wat ik hier te doen heb geeft me zoveel vervulling - dat wens ik 
iedereen toe! En natuurlijk gaf mijn eigen horoscoop mij heel veel aanwijzingen 
hiervoor. Want ieders horoscoop geeft aan wat je nodig hebt om een gelukkig en 
vervuld leven te leiden. 

 En de ontwikkeling gaat gewoon door! Want ik heb nu niet alleen een astrologische 
coachingspraktijk maar ik ben ook begonnen deze gave kennis over te dragen. Ik ben 
mijn eigen astrologieschool gestart: Stargazer Academy!

 En ik heb nog veel meer gave plannen voor over vijf jaar!

Durf jij jezelf ECHT de vraag te stellen: "Waar wil ik over vijf jaar zijn? 

Schrijven is een krachtig en belangrijk onderdeel van het Nieuwe Maan ritueel. Het 
helpt je om helderheid te krijgen over je verlangens en dromen. Daarom nodig ik je uit 
om daarover te gaan schrijven. Een scene uit jouw ideale leven zoals beschreven in het 
werkblad. Waar wil jij over vijf jaar zijn? Schrijf vanuit de ik-vorm en betrek zoveel 
mogelijk zintuigelijke ervaringen: wat zie je, wat hoor je, wat ruik je. Je schrijft alsof je 
het al zo is en alsof je dit leven al leidt. Breng zo veel mogelijk detail aan en omschrijf 
hoe je je VOELT.

In de PDF met de 8 stappen van het maan ritueel van het maan ritueel heb ik een 
aantal "voelwoorden" ter inspiratie toegevoegd om je te helpen het juiste gevoel te 
omschrijven.

Heel veel succes!

Hartelijke groet,

3 dagen na aanmelding

Pakkende titel die nieuwsgierig maakt

Aanhef met naam

Omschrijf vanuit een persoonlijk verhaal 
wat jij hebt ervaren en de inzichten die je 
daaruit hebt opgedaan

Laat zien dat de transformatie ook voor 
jouw klant mogelijk is

Stel een diepere vraag

Afsluiten met mogelijkheid tot uitschrijven

Durf jij jezelf deze vraag ECHT te stellen?  



Email 5 | Opportunity

Hoi << Test Voornaam >>

 “Astrologie, geloof jij in die onzin?”

 Dat waren de woorden die ik in 2004 te horen kreeg toen ik bij Philips werkte 
en die mij als een messteek raakten.

 Ken je het gevoel wat een zin als deze met je kan doen? 

 Dit zijn de ervaringen die ons onderuit kunnen halen. Het gebeurde in ieder 
geval met mij want ik heb tien jaar nodig gehad om over deze opmerking heen 
te komen. Iets wat zo waardevol was voor mij werd in één zin teniet gedaan. 
En daarmee trok ik de conclusie: ik ben niet ok. En ging ik nog harder werken 
om de bevestiging te krijgen die ik zo nodig had. En over astrologie geen 
woord meer....

Ik had een “goede” baan bij Philips maar het kostte me zoveel energie om 
gewoon mijn werk te doen. Ik was er heel goed in maar het voelde constant 
alsof ik in een rol stapte en nooit echt mezelf was.

Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon en astrologie hielp me om naar 
binnen keren en te ontdekken wie ik werkelijk ben en wat ik te doen heb. Zo 
kon ik het vertrouwen in mezelf herstellen en heel krachtig worden.

We kennen ze allemaal: van die periodes dat je het gevoel hebt op een keer-
punt te staan. En vaak gaat dat gepaard met de volgende symptomen: je voelt 
je ongemakkelijk, de dingen lijken moeizaam te gaan, plotselinge veranderin-
gen waar je geen grip op lijkt te krijgen, etc. 

Ik moet dan altijd denken aan dat veelgebruikte handboek voor ouders: "Oei ik 
groei" over de groeistappen die je kind maakt. Net voordat een kind iets 
nieuws kan en dus een ontwikkelingsstap maakt is hij of zij vaak heel verve-
lend: huilerig, jammerend, pijntjes en gezeur. En dan breekt de groei door en 
kan je kind zich bijvoorbeeld ineens zelfstandig aankleden. 

En die "Oei ik groei" momenten gaan gewoon door als we volwassenen zijn. 
Regelmatig staan wij op zo'n keerpunt en staat ons iets te doen. Wat zijn de 
uitdagingen op de keerpunten van JOUW leven?

 De Maan in je horoscoop laat zien wat jij nodig hebt om geluk te ervaren. 
Maar er zijn nog veel meer aanwijzingen die de astrologie jou geeft! Bijvoor-
beeld de cyclus van Jupiter, Saturnus, Uranus en Pluto die je inzicht geven in 
die periodes in je leven waarin jou iets te doen staat. De cycli van deze vier 
planeten weerspiegelen heel nauwkeurig wanneer deze periodes in jouw leven 
plaatsvinden en wat de onderliggende ontwikkelingsvraag is. 

 Ik geef je graag inzicht in deze keerpunten! Meld je hier aan voor mijn GRATIS 
videoserie hierover. 

 Dit is de laatste mail die ik je stuur. Wat leuk dat je tot het einde gebleven 
bent! 

Wil je in de toekomst updates van mij blijven ontvangen? 

Meld je dan aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief. 
 

Hartelijke Groet,

Patty

4 dagen na aanmelden

Pakkende titel die nieuwsgierig maakt

Aanhef met naam

Je begint het vanuit jezelf. Het 'IK' gaat om 
jouw verhaal. Vertel wat je hebt gezien of 
ervaren. Over jouw waarom of je unieke 
bijdrage. 

Vertel een persoonlijk verhaal  over de 
transformatie in jouw leven.

Maak verbinding door een vraag te stellen.

Met ‘WIJ’ spreek je het publiek aan en 
betrek je de lezer in jou verhaal. 

Met 'NU' maak je het concreet. Jouw 
verhaal is niet het eindpunt NU laat je de 
volgende stap zien. Wat ze kunnen doen. 

Nodig de lezer nogmaals uit om naar de 
volgende fase te gaan door een volgende 
weggever aan te bieden

Door in je verhaal vanuit Ik, Wij en Nu te 
beschrijven maak je de lezer onderdeel van 
het verhaal. Het gaat dan niet alleen over 
jou.

Wij hebben besloten om hier de funnel af 
te sluiten. 

Je kunt meer mailtjes sturen. Begin dan 
weer opnieuw met een soortgelijke tekst 
als Mail 1 

Duidelijke link. Vermijd een link als: Klik 
hier 

Dit waren de woorden die mij als een messteek raakten.


