Lezingencyclus: ‘Leef je leven voorwaarts!’
Ben jij ook zo toe aan een paar avonden reflectie en persoonlijke groei?
Meld je dan aan voor 6 interactieve avonden over levensthema's, leiderschap en persoonlijke transitie.
Over verbinding met anderen en met jezelf. Waarom conflict zo moeilijk is en dialoog zo broodnodig.
Over de rol van afscheid nemen en rouwen. We gaan in op de gevolgen van niet genomen verlies en
'gestolde rouw' en onderzoeken hoe je jezelf weer vlot trekt als je bent vastgelopen in patronen, emoties of relaties.
Kom ook ervaren, krijg concrete handvatten om verder te oefenen! We zijn allemaal op zoek naar verbinding, ertoe doen en erbij horen. Ieder heeft daarvoor zijn eigen pad te bewandelen.
Voor wie?
Voor iedereen die het leiderschap over zichzelf wil ontwikkelen, voller wil leven en meer balans wil ervaren. Voor ouders, partners, leerkrachten, leidinggevenden die de relatie met hun kinderen, partner,
leerlingen of medewerkers willen verbeteren.
Data en thema's
31 januari 2019 - Inleiding + thema 'Hoe heet jij welkom?'
21 februari 2019 - Thema 'Veerkracht is te ontwikkelen'
21 maart 2019 - Thema 'Jij en de ander'
18 april 2019 - Thema 'Afscheid nemen is een kunst'
9 mei 2019 - Thema 'Wat blijft er van je over?'
6 juni 2019 - Thema 'Roeping is opstaan en meester van je lot worden!'
Locatie en tijd
Lichtzaal van Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 8, Nieuwkuijk
De lezingen beginnen om 19:30h en duren tot uiterlijk 22:00h.
Kosten en voorwaarden
De lezingencyclus kost € 90 (excl. BTW - €108,90 incl.) voor 6 avonden, incl. koffie/thee en naslagwerk.
Meer info en de voorwaarden op www.geenmanoverboord.nl/blog/voorwaartsleven.

Schrijf je in via info@geenmanoverboord.nl
Of bel Michiel Soeters op 06-50807558

Of scan de QR-code voor de aanmeldpagina

Wat houdt je tegen om meester van je lot te zijn?
Wat maakt je de kapitein van je ziel?
Ontdek hoe jij je leven ten volle kunt leven!

