Grip op de onderstroom
Bezielende workshops voor managers, teamleiders, projectleiders, adviseurs en coaches
die een diepere laag van wijsheid en inzicht willen aanboren. En die het aandurven met
een nieuwe en revolutionaire methode grip te krijgen op de onderstroom in je team.

De methode
Walking in your Shoes (WIYS) is een moderne methodiek voor diepgravende en blijvende verandering en groei.
De methodiek is sterk ervaringsgericht is. Door een vraagstuk of persoon “te lopen” ontstaat een diep gevoel
van mededogen en inzicht. Een loop ontstaat haast als vanzelf door fysiek in beweging te komen en door je
open te stellen voor het thema. Tijdens het lopen ervaart de loper (de persoon zelf of een representant) een
shift in bewustzijn door de weloverwogen vragen van de begeleider. De diepere onderstroom van het
vraagstuk, thema, team of organisatie ontvouwt zich daardoor. Daarmee komen nieuwe opties en oplossingen
beschikbaar.
Deelnemers aan eerdere workshops zeggen geïnspireerd en geraakt te zijn door WIYS. Ze hebben hun inzichten
en ervaringen direct kunnen toepassen en daarmee mooie resultaten kunnen boeken.
Voor mij betekende deze workshop: het onbewuste, de diepere laag in jezelf, je team, je collega
te ontmoeten, herkennen en beleven om zo zelf weer de volgende stap te maken.
Voor mij betekent “Grip op de onderstroom”: al lopend en voelend maak je contact met het alwetende veld,
hierdoor zijn we met elkaar in staat een oer wijsheid aan te boren en te benutten.
Mooi om bij energie te kunnen die groter is dan jezelf!

De thema’s
Tijdens de workshop over De onderstroom in mijn team kunnen we
dieper ingaan op thema’s zoals: de kracht van het team, de
schaduwkant van het team of mijn plek in het team. We besteden
extra aandacht aan de verschillende bouwstenen van vitale teams!

Praktische informatie
13 juni 2017

De workshop over Persoonlijk Leiderschap zoomt in op: mijn diepste
hulpbron of mijn energiebronnen als leidinggevende. Veel aandacht
gaat naar het in contact komen met je oer energie door verdieping in
leiderschapsarchetypes.

De onderstroom in mijn team.

Uiteraard is het de bedoeling dat je als deelnemer de gelegenheid
krijgt om een eigen onderwerp in te brengen en te onderzoeken.

Locatie: Welhoven, Vledderveen
Tijden: van 13.30 tot 17.30 uur
Kosten: € 95,- excl BTW

Wat levert het op
Naast een gedegen proeven van de mogelijkheden die de methode je
biedt, kom je in contact met je diepere drijfveren en inspiratie bij het
nemen van leiding. Bovendien krijg je zicht op de onderstroom in je
team en kun je daarmee effectiever en vitaler leidingnemen.

27 juni 2017

Persoonlijk leiderschap

Goof van Amelsvoort
www.2engage.nu
ga@2engage.nu
06-14677754

Opgeven kan door een mail te sturen aan ga@2engage.nu.

Goof van Amelsvoort | www.walkinginyourshoes.nl | ga@wiys.nl | 06-14677754

