Ontdek jezelf in ontmoeting met ons

Ontmoeten

Wie wij zijn en wat wij voor je kunnen
betekenen kunnen we niet via een website of
glossy folder uitleggen. Wat wij doen en wat jij
daaraan kunt hebben kun je alleen door
ervaring ontdekken. Daarom nodigen wij jou
graag uit om jezelf meer te leren kennen en ons
te ontmoeten.

Ontmoeten, is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn. Je ontmoet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets van verwondering en
herkenning.
Die ander is antwoord of vraag op iets in jou.

Iedereen heeft op zijn
levensweg
geleerd
om zich aan te passen
en je in die zin anders
te gedragen dan je in
werkelijkheid bent.
Dat
kan
allerlei
oorzaken en redenen
hebben die soms
effectief zijn maar
soms ook helemaal
niet. Om te overleven
leren we onszelf
immers van jongs af aan om ons aan te passen
zodat we erbij blijven horen. We doen onszelf
dus al vroeg anders voor dan wie we zijn.

Programma op hoofdlijnen
In deze eendaagse ontmoeting gaan we aan het
werk met hoe jij gewend bent om het te doen
om erbij te mogen horen. Deze ontmoeting is
altijd bijzonder en levert gegarandeerd iets voor
je op. Een ontmoeting waarin jij jezelf mag zijn
in wie je bent. Wij faciliteren je hierbij, waarmee
je onze manier van werken leert kennen. Je gaat
jezelf ontdekken als meest kostbare instrument
in alles wat je doet. Deze dag ga je ervaren dat
alles begint en terugkomt bij jezelf. Zowel in
werk en privé, jij als mens bent de bepalende
factor in hoe het gaat in; relaties,
communicatie, verandering, samenwerking,
verhouding en sfeer binnen je gezin, familie,
team, etc…..

“Een echte ontmoeting raakt je;
ze vraagt openheid van jou”
Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander,
maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of
vragen. Ontmoeten is de ander binnenlaten in
het huis van jezelf. Met het risico dat hij of zij
ontdekt dat niet alles echt is in je huis. Dat je
soms kwetsbaar bent en soms anderen gewoon
napraat. Iemand ontmoeten is iemand
binnenlaten in de binnenste cirkel van je leven.
Hij/zij zal vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen. Pas als
je die ander zo diep laat binnendringen, kun je
van ontmoeting spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na.

Deze eendaagse ontmoeting is zeker iets voor
jou wanneer jij;
• Nieuwsgierig bent en open staat om op
ontdekkingsreis te gaan naar schatten in
jezelf
• Wilt ontdekken wat de redenen zijn rond
thema's die jou bezighouden in het dagelijks
leven
• Wilt ervaren wat het systeem van jouw
herkomst voor invloed heeft op je dagelijkse
leven
• Als je door eigen ervaring inzichten wilt
krijgen in verdere professionele ontwikkeling
• Wilt kennismaken met de impactvolle en
liefdevolle begeleiding van Wil en Johan.

Waar we deze dag mee gaan werken:
Met mooie werkvormen zoals systemisch
werken, familie- en organisatieopstellingen
waarmee je in een veilige omgeving contact
gaat maken met jezelf, je gevoel en de ander. Je
plek van herkomst en de boodschappen die je
hebt meegekregen. Je ontdekt de veerkracht
die in je aanwezig is om iets te kunnen doen met
de overtuigingen die invloed hebben op jou. Je
lijf vertelt je alles. Laat je verrassen en schrijf je
in...
Kom jezelf ontdekken en ons ontmoeten op één
van de geplande data in de Zonnewijzer, Prins
Hendrikweg 14, Wijk bij Duurstede.
Inloop vanaf 9:30 uur, programma start om
10:00 uur. We eindigen rond 17:00 uur.
De kosten voor deze ontmoeting bedragen
€ 175,00 inclusief lunch en drankjes. Voor
bedrijven is het bedrag excl. BTW.

Wil Zwart
Heeft veel ervaring en
een brede achtergrond
in het vormgeven van
verandering
binnen
zowel organisatie, team
als persoonlijke context.
Zij nodigt mensen uit te
werken vanuit het hart. Wil: “Je hebt niet altijd
invloed op wat zich in je leven aandient. Je hebt
wel invloed op hoe je ermee omgaat en de
keuzes die je daarin maakt. Zelf heb ik de
afgelopen jaren ervaren hoe mooi en waardevol
het is om JEZELF beter te leren kennen. Waarom
doe je het zoals je doet? Dit gaat niet vanzelf.
Middels prachtige opleidingen en het werken
met mooie mensen heb ik inzichten en spiegels
gekregen om zelf de weg naar binnen te kunnen
gaan. Het heeft mijn leven verrijkt. Ik ben
innerlijk gegroeid, maak bewuster keuzes en
kan me nu laten zien in wie ik echt ben. Dit wil
ik graag met anderen delen. Ik gun het iedereen.
deze reis te maken en loop daarin graag een
stukje mee".

Johan Blom
Heeft
een
brede
achtergrond en ervaring
op bedrijfskundig, veranderkundig, systemisch
en spiritueel gebied.
Vanuit deze waardevolle
verbinding
van
vakgebieden heeft Johan de afgelopen jaren
geleerd te werken vanuit zijn hart. Johan: Je
hebt alles al in je! Alleen ben je er lang niet altijd
bewust van. Hoe mooi is het leven als je alles
wat je nodig hebt al bezit?! Door jezelf nog
beter te leren kennen leer je je kracht te
benutten en kom je in de flow van het leven.
Door
intensief
zelfonderzoek,
diverse
impactvolle
opleidingen
en
veel
praktijkervaringen, heb ik geleerd om de
verbinding met mezelf te maken. Hierdoor heb
ik een geweldige innerlijke groei doorgemaakt.
Deze persoonlijke ervaring gebruik ik graag om
mezelf als instrument in te zetten om zoveel
mogelijk mensen te helpen om zichzelf verder
te openen en hun potentieel te ontwikkelen.
Dat gun ik iedereen. Wanneer je jezelf kunt zijn
krijg je privé en professioneel een rijker leven.

