Door alles heen

TRANSPIRIT WASSTRAAT
“ZODRA DE GOLF JE VASTPAKT WEET JE NIET MEER WAT ONDER OF BOVEN IS, VECHTEN HEEFT
GEEN ZIN MEER, ALLEEN DOOR JE OVER TE GEVEN AAN DE ENORME OERKRACHT VAN DE GOLF
KAN DE GOLF JE UITSPUGEN EN KOM JE VERSCHOOND WEER BOVEN.”
(UIT SPIRIT EN SPRUITJES)
Gun jij jezelf de ervaring om te ontdekken wie je bent voorbij je aangeleerde programma’s?
“De wasstraat” gaat over het fysieke en mentale spel tussen impulsen, emoties, het denken en
onze verlangens. Deze training confronteert ons met onze tegenstellingen in hoe we ons
gedragen versus wat we diep van binnen voelen en willen. Daarbij stellen wij confronterende
vragen als; Wat is de reden dat ik van binnen eigenlijk boos ben maar toch vriendelijk over
probeer te komen? Waarom pas ik me voortdurend aan terwijl ik dat niet echt wil?
De tweedaagse training “door de wasstraat” is de sleutel tot radicaal zelfinzicht om voorbij
impulsen, emoties en overtuigingen bij de zuivere waarheid van ons hart te komen”
Deze training helpt je om door te krijgen hoe je je impulsen, emoties en hart beter op elkaar af
kunt stemmen. Hoe je om kunt gaan met de schijnbare tegenstellingen van emoties, verlangens,
en hoe je dat wat je moet en wat je wilt samen kunt laten vallen.
Programma:
Jullie brengen zelf het programma tot leven met je eigen vraagstukken en je programmatuur.
Hierdoor ontstaat de benodigde interactie in de groep en start de wasstraat die er iedere keer
anders uit ziet doordat iedere tweedaagse weer andere deelnemers heeft en er steeds andere
programma’s ontstaan daardoor.
Doel van de training is om te leren leven volgens je eigen genialiteit en deze weten in te zetten
naar jezelf en de ander.
De training is voor iedereen die zichzelf echt wil leren kennen via zichzelf en de groep.
Voor iedereen die meer uit het leven wil halen en erkenning en groei wil ervaren.
Voor iedereen die anderen wil helpen bij hun groei en ontwikkelingsvragen.
Voorafgaand aan de training is kennismakingsgesprek mogelijk of een zelf scan
met behulp van MY-etool. Dit is een persoonlijkheid scan om inzicht te krijgen in
je aansturing (essentie), je motivatie en hoe dit resulteert in jouw gedrag.
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Door alles heen
“DOOR JEZELF ACTIEF OVER TEGEVEN, HET AVONTUUR AAN TE GAAN
GA JE DOOR ALLES HEEN.”
Wat levert het op?
o Inzicht in je eigen DNA en genen.
o Je emoties, denken, hart en verlangen gaan meer samen vallen.
o Zelfkennis zodat je beter weet wie jij bent, wat je wilt en in actie komt.
o Verantwoordelijkheid over wie je bent en wat je wilt.
o Vrijheid om te zijn wie je bent.

De begeleiders Albert Aukes en Derk de Kloet
Albert Aukes is een liefdevolle vuurvreter die hard en zacht heeft geïntegreerd in
zichzelf en zijn manier van werken.
Derk de Kloet observeert en analyseert, is scherp, dynamisch en steeds onverwacht
brengt hij nieuwe inzichten met verrassend veel humor.
Data en tijden
De training begint om 10.00 uur en eindigt de tweede dag rond 16.00 uur.
Voor actuele data kijk in de agenda op de website
Investering
De investering voor de tweedaagse training bedraagt € 985,-.
De arrangementkosten (overnachting, ontbijt, lunch en diner) bedragen € 180,De MY-etool is optioneel. De investering hiervoor is € 995,Betaal je via je bedrijf dan komt er nog BTW overheen.

Locatie
De training wordt gegeven in Landhotel Legemeer, een prettige, mooie locatie in de
Friese natuur. Iedere deelnemer heeft de beschikking over een eigen kamer.
Deelname en inschrijving
Als je er aan toe bent in een gemotiveerde groep aan jezelf te werken en een stap
verder te komen in je ontwikkeling dan ben je van harte welkom .
Pak de uitdaging aan en geef je direct op via de website!
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