Wil jij jezelf neerzetten vanuit wie je bent en je hulpbronnen ervaren?
Wil je dieper weten wie je bent, hoe je wilt zijn en hoe je je eigen plek inneemt? Zie of voel jij wat er kan
ontstaan en wil je de juiste omstandigheden creëren, zodat het zich manifesteert? Wil je een nieuw pad
inslaan en vraag je je af hoe je de volgende stap zet?
Als je op één of meer van deze vragen vanuit je gevoel ja zegt, kun je jezelf zien als een pionier van de
nieuwe samenleving. Iemand die zijn/haar leven zelf vorm wil geven, iets wil betekenen en een baken zijn
voor anderen, zodat we een samenleving co-creëren die werkt.
De kracht van hulpbronnen
In deze introductieworkshop zul je 3 hulpbronnen mogen ervaren en hoe krachtig die zijn. en dat het
samenkomen met gelijkgestemden belangrijk is voor steun, het delen van ervaringen en een snellere
persoonlijke ontwikkeling. Daarbij werk je met een mix van oefeningen, geïnspireerd op o.a. Alan Seale,
Quantum Fysica, oude culturen en mijn eigen ervaringen.
Praktisch
• De introductie workshop vindt plaats op zondag 4 november in ’t Jagershuis op Landgoed
Bleijendijk te Vught;
• Inloop is vanaf 13:15 uur en we starten om 13:45 uur;
• De verwachting is dat we tussen 17:30 en 18 uur afsluiten;
• In de zaal mag je niet met schoenen. Er zijn Spaanse sloffen aanwezig;
• Koffie, thee en koekjes/noten zijn aanwezig. Neem eventueel zelf brood mee;
• De investering is 15 euro inclusief BTW (exclusief BTW als je een factuur voor je bedrijf wilt).
• Maximum aantal deelnemers is 14 personen.
Doel, waarom ik deze workshops geef:
Mijn droom is om een platform te creëren voor gelijkgestemden waar je de veiligheid en voedingsbodem
ervaart om je groei te versnellen. Je kunt ervaren welke hulpbronnen je zelf kunt gebruiken, zonder
afhankelijk te zijn van anderen of bepaalde leer of systeem buiten jezelf. Je kracht terug pakken en
daarmee zelf kan gaan creëren. De workshop(s) zijn een weerspiegeling van mijn eigen proces en wat
voor mij werkt in de zoektocht naar mezelf, wie ik wil zijn en hoe ik mijn plek in kan nemen. Dit wil ik graag
aan je doorgeven, zodat je hetzelfde (makkelijker) kunt doen.
Mag ik je zondagmiddag 4 november verwelkomen om samen de omstandigheden te co-creëren om te
groeien en transformeren?
Meld je aan via de mail of telefoon. Ik zie je graag in ‘t Jagershuis!
Mocht je meer willen weten, dan schroom niet me te vragen.
Hartelijke groet,
John Schmeitz
GSM: 06-51837776
Mail: john@schmeitz-advies.nl
Web: www.alchemicleadership.com

