
“Levenskracht is niet te koop; zij behoort aan
wie haar kiest, haar toelaat, haar begrijpt, 

haar voedt en haar weet te genieten.”

PERSOONLIJK LEIDERSCHAPPERSOONLIJK LEIDERSCHAP
  

Wij worden vaak gehinderd of afgeleid van onze
eigen keuzes. Covid geeft voor velen extra hinder.
De vraag of je wel het leven leeft zoals je dat wilt
wordt nadrukkelijk. Zit je nog op de juiste weg en
volg je het pad waar je energie van krijgt? Ervaar je
stress, word je geleefd, ben je moe of weemoedig?
Durf je nog dat wat je graag wilt doen? Ook als je
leeft vol levenskracht is het goed om dit periodiek
aandacht te geven en te voeden en/of te herijken.
Hoe bevlogen ben jij? Waar sta jij op de curve? Wat
is je besluit? Kies je eigen pad!

Je beleeft een breed, speels en verrassend
programma met opdrachten in cultuur en natuur. Dit
brengt je bij je diepste verlangen, je grootste angst en
je levenskracht. Het werken in kleine groepen is een
belangrijk onderdeel. Het luisteren naar elkaar geeft
veel inzicht. Het feedback geven en raad geven aan
elkaar wordt als zeer waardevol ervaren.

€ 950,-
EX BTW

8 weken startend op

Hybride ervaring

Reflectie in kleine groepen

Diepe transformatie

Een onvergetelijke ervaring 

LOOP JE EIGEN PAD

LOOP JE EIGEN PAD

26 februari, 23 april, 7 /14 mei.              
3/10 sept. 5/12 nov. 
live week 6 - 11 juni



4 Louteren - nieuwe mogelijkheden
Drie weken met één videogesprek. 

In de Loutering fase krijg je zicht op
hoe je loskomt van je obstakels en je
ziet wat en hoe je het anders kunt
doen. Wat komt eerst?

- Kruisverhoor met goede vriend
- Veldverkenning voorbij de horizon
- Inzichten verdicht

Een reis van 8 weken ‘non stop’, vol inspiratie en confrontatie. Dichtbij huis of ver weg. Door de
online en offline werkvorm bepaal je voor een groot deel zelf wanneer en waar je stappen zet en de
opdrachten uitvoert. Je treedt in de voetsporen van Dantes divine comedy. Een reis in 4 fasen, elke
keer weer op een andere plek. De tijdbesteding per opdracht bepaal je deels zelf, reken op een
dagdeel per opdracht. 

Itinerary

1 Startbijeenkomst
Een ochtend op locatie

We komen fysiek samen, je ontvangt je
reisbescheiden voor onderweg . In de
kennismaking worden groepen gemaakt
voor de video gesprekken

2 Dwalen - jezelf opnieuw
ontmoeten
Drie weken met twee videogesprekken. 

In deze fase doe je opdrachten
waarmee je jezelf opnieuw ontmoet,
met nieuwe inzichten. Het wordt
duidelijk welke vraag je dient te
beantwoorden om op je eigen pad te
komen of te blijven. Wie ben ik en wat
is mijn vraag?

- Dwalen op wikipedia
- Dwalen in je verleden
- Dwalen in het museum

3 Door de Hel - wat houd je tegen
Twee weken met één videogesprek. 

In de Hel fase onderzoek je het eigen
ego en krijg je inzicht welke obstakels je
hinderen. 

- Nachtelijke confrontatie
- De woede voorbij
- Ego trippen

5 Het paradijs - Wilsbesluit
Een ochtend op locatie

In de fase van het Paradijs komen we
samen en brengen we alle inzichten tot
een geheel. Je neemt een wilsbesluit en
kiest je eigen pad.
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