Vierdaagse Masterclass van 28 nov t/m 1 december 2017

‘Inspirerend leiderschap'
Wil je in verbinding staan met jezelf, je rol en je omgeving?
In deze veranderende maatschappij hebben we zelfredzame professionals nodig.
We leven in een tijd waarin we dagelijks voor veel keuzes komen te staan.
Dit kan hectisch zijn en je het gevoel geven dat je als jongleur door het leven gaat.
Tijdens deze vierdaagse brengen wij je terug bij je persoonlijke drijfveren en laten we je ervaren hoe je bewust vanuit
eigen kracht met bezieling beter met je energie om kunt gaan.
Deze Masterclass is ontwikkeld om jouw persoonlijk leiderschap tot ongekende hoogte te ontwikkelen en door
zelfreflectie je eigen kwaliteiten en die van anderen op een inspirerende manier in te zetten.
Daar waar jij als professional niet wordt gezien en waar erkenning ontbreekt, kun je nooit je
volledige inzet tonen. Inspirerend leiderschap gaat volgens ons over leven en werken vanuit je
intrinsieke motivatie waarbij eigenaarschap (zelf aan het roer staan) je meer vitaliteit oplevert.
Wanneer je contact maakt vanuit innerlijke drijfveren en uitdagingen gaan dingen vanzelf.
Je leert dan vanuit jouw persoonlijke kwaliteit en bent in verbinding met jezelf, waar je ook bent.
Ouder worden gaat vanzelf, persoonlijke ontwikkeling is een keuze.
Spreekt dit bovenstaande jou aan, dan is deze Masterclass ‘Inspirerend leiderschap’ voor jou bedoeld.

Resultaten na de vierdaagse
Je hebt beter inzicht in eigen functioneren, overtuigingen en terugkerende patronen.
Je kunt zonder oordeel zelf verantwoordelijk zijn en hiermee anderen inspireren.
Je kunt beter zien waar de ander je raakt, waardoor je je eigen ontwikkeling stimuleert.
Je kunt professioneel en functioneel omgaan met positieve en negatieve feedback.
Je weet waar jouw uitdagingen en drijfveren zitten en kunt deze bij elke verandering bijstellen.
Je kunt gebruik maken van jouw intuïtie en deze effectief inzetten in je werk en privé.
Je kunt verbinding maken met hoofd en hart waardoor je leeft en werkt vanuit eigenaarschap.
Je stelt bewust grenzen aan je leven en aan je werk en neemt verantwoordelijkheid voor jouw levenskoers.

De kosten
Ga je deelnemen aan de Masterclass ‘Inspirerend leiderschap’ dan is de investering 925 euro in jezelf.
Deze investering omvat de Masteclass, het verblijf en is vrij van btw.
We zullen verblijven op de sfeervolle locatie ‘De Zwanenhof’ in Zenderen.
Voor eventuele vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met één van ons.
Jolanda Oude Lansink
06-42419624
info@pro-sam.nl
www.pro-sam.nl

Anneke Kruis
06-28995374
info@astro-inzicht.nl
www.astro-inzicht.nl

De sleutel tot inspirerend leiderschap ben je zelf!

