
realize us

Duurzaam, authentiek en in harmonie met het leven

Voor iedereen die vanuit bewustzijn wil leven, leiden en bijdragen

Het programma Awakened Leadership nodigt je uit voor een diepgaande 

innerlijke ontdekkingsreis. Onder alle turbulentie van je mens-zijn, ontdek 

jij diepere lagen in je bewustzijn en kom je in contact met de stilte die er 

altijd is. Bewust contact met dit fundament brengt rust, helderheid en 

balans. Zo wordt het makkelijker om je leven en leiderschap je eigen kleur 

en vorm te geven. Awakened Leadership helpt je gericht je menselijke en 

spirituele natuur te leren kennen en verenigen. Het stelt je in staat te 

worden wie je bent dan wel wilt zijn.

Gedurende het Awakened Leadership programma: 

• ontdek je wie je bent en wat je bedoeling is

• ervaar je de kracht van helemaal jezelf zijn

• ontwikkel jij het vermogen om in balans te blijven

• leer jij je leven van binnenuit richting te geven

• ontsluit jij je volle potentie

Een innerlijke ontdekkingsreis,  ingebed in 
5 dagen verspreid over 9 maanden

en jouw leiderschap verder te ontsluiten

DATA 
• Module I 17 september
• Module II 19 november *
• Module III 21 januari *
• Module IV 18 maart *
• Module V 20 mei 

* in overleg zijn Modules II, III en IV ook los te volgen

TIJD
10.00 – 16.00 uur

LOCATIE
Fort bij Nigtevecht
Velterslaan 1 in Abcoude

Daniel Mulock Houwer  & Wendy van Leusen

In service of an awakening world
www.realize-us.com

GROEPSGROOTTE
Maximaal 8 personen

CATERING
Voor een vegetarische lunch, thee en koffie wordt gezorgd 

TAAL
Nederlands 

INVESTERING
• Voor het programma € 1.950,- (excl. BTW)
• Voor een losse module € 450,- (excl. BTW)

REGISTRATIE
Je aanmelden kan hier

Module 1
Awakened Leadership 

De draai
naar binnen

17 september 2021

Module 2
Het fundament 

Bewust worden
van je ware natuur

19 november 2021

Module 3
Jouw ‘presence’

Ontwikkel je vermogen
om te zijn met wat is

21 januari 2022

Module 4
Leven van binnenuit

Doorkomen
met wie jij bent 

18 maart 2022

Module 5
Samenvallen met het leven 

Je plek innemen
in lijn met je bedoeling

20 mei 2022

Een uitnodiging om te worden wie je bent

Awakened Leadership 

Het Awakened Leadership model

Gefaciliteerd door:

het realiseren van je ware natuur
vraagt een innerlijk ontwakingsproces

Authentiek, duurzaam en in harmonie met het leven

Ware Natuur

Dat wat er altijd is, onaantastbaar en altijd vrij
Alles is één, non-duaal en oneindig
Zelfrealisatie is een herkenning van onze ware natuur

Schaduw

De pijn die ons het leven in drijft en groei richting geeft
En alles wat we geneigd zijn niet te willen zien of voelen 
Waaronder angst, verdriet, onzekerheid en kwetsbaarheid

Allesdoordringende scheppende kracht 

Hoe groter het bereik, hoe vrijer het leven door je heen kan gaan
Bepalend voor hoe jij je manifesteert in de wereld  

Awakened Leadership

Authentiek in het omarmen en integreren van onze menselijke natuur
Duurzaam doordat het geworteld en ingegeven is door onze ware natuur
En daarmee per definitie in harmonie met het leven

Allesdoordringende ontvankelijke kracht 

Hoe groter het bereik, hoe neutraler het vermogen om te zijn met wat er is 
Bepalend voor de diepte en kwaliteit van bewustzijn 

Mannelijke

Leeft voor waar in geloofd wordt 
Handelt vanuit innerlijke autonomie
Manifesteert, onderscheidt en stelt grenzen

Vrouwelijke

Het vermogen om te zijn met wat is
Verbindt en verfijnt door los te laten wat niet langer dient
Heeft lief, koestert, voelt(mee), heeft compassie en vergeeft 

Licht

Onbevangenheid, verwondering en nieuwsgierigheid
Openheid, puurheid en naïviteit
Zin, levenslust, passie en inspiratie

AWAKENED LEADERSHIP
Authentiek, duurzaam en in harmonie met het leven

Als je ja zegt tegen deze uitnodiging stap je in een bewustwordingsproces dat voorbij de vijf fysieke ontmoetingen 

in negen maanden een paradigmashift in gang zet van afgescheiden individu naar een ruimer bewustzijn. 

Uiteindelijk is Awakened Leadership een levenshouding en manier van leven. Het programma is ontworpen om 

Awakened Leadership in je leven te integreren. De modules vormen ankerpunten. Het zijn interactieve 

exploratiedagen waarbij je directe en diepgaande ervaringen opdoet. Systemisch werk en proceswerk worden 

ingezet om een en ander vrij te spelen. Tussen de modules door word je gevraagd te experimenteren met 

dagelijkse incheckmomenten en krijg je opdrachten die je helpen jouw proces verder te brengen.

http://www.realize-us.com
https://realize-us.com/inschrijfformulier/



