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Awakened Leadership

Een reis naar binnen in vijf ontmoetingen

Een ontwakende wereld
De wereld staat in brand. Systemen piepen en kraken. Niets lijkt bij het oude te
kunnen blijven. Velen van ons zijn zoekende; hoe verhoud ik mij hiertoe? Wat
betekent dit voor mij? Verwarring en onzekerheid alom. En toch zien wij, door alle
turbulentie heen, mensen die daarin effectief hun weg vinden. Wel vraagt het om
goed te kijken, want de mensen die wij bedoelen zijn verrassend gewoon. Je kunt ze
werkelijk overal tegen het lijf lopen. Wat ze gemeen hebben? Ze zijn vooral zichzelf
en hebben daarbij iets sprankelends en fris over zich. Ze volgen hun eigen kompas
terwijl ze tegelijkertijd een bepaalde rust en stevigheid uitstralen. Als je ze ontmoet,
is er vaak direct moeiteloos contact. Voor ons zijn dat tekenen van ontwaken. Dat is
het gevolg van een bewustwordingsproces; de mist is opgetrokken. Het mooie is dat
een ruimer bewustzijn voor iedereen binnen bereik is.

22-23 september 2022 tot en met 26 mei 2023

Het Awakened Leadership programma is één van onze bijdragen aan een ontwakende
wereld. Het is speciaal in het leven geroepen om mensen te ondersteunen in hun
bewustwordingsproces. Deelname aan het programma is een uitgelezen mogelijkheid om
jouw bewustzijn een blijvende en diepgaande impuls te geven. Gedurende acht maanden:
• Ontdek je wie je bent en wat jouw 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 meer van jouw potentie

‘Ik werk hard, geniet volop, had nog nooit gemediteerd. Het programma bracht me in een voor mij
helemaal nieuwe wereld. “Waarom zou ik dit nodig hebben, wat kan ik eruit halen?” vroeg ik me af.
Voor iedereen is het antwoord op deze vraag anders. Het is je persoonlijke reis, waarbij de groep je
ondersteunt. Ik leer om me heen te kijken en te reflecteren op wat ik doe in plaats van door te leven op
impulsen. Het Awakened Leadership model helpt me om te positioneren.’ [Joost]

Onze universele natuur
De reis die je gaat is een innerlijke exploratie. Je (her)ontdekt
diepere bewustzijnslagen in jou die er altijd zijn. Waar het kalm,
licht en helder is. Je komt weer in contact met het oneindige veld
dat je je misschien herinnert van toen je heel jong was. Hier ben
jij je bewust van de harmonie met alles om je heen. Gejaagdheid,
controle, overtuigingen, gedachten of beelden hebben hier geen
werking. Je leert bewust contact te maken met jouw universele
natuur. Geleidelijk aan wordt de lens waardoor je kijkt schoner,
je blik ruimer en komt je kiel dieper te liggen.
Onze menselijke natuur
De weg naar binnen vraagt het omarmen van al onze menselijke
delen. Alles wil erkend worden. Ook je schaduw kun je in je
armen sluiten: onzekerheid, verdriet, gekwetstheid, onbewuste
behoeftes, angsten. Je raakt ze aan, ontmoet ze en daarmee
verliezen ze de neiging om steeds weer in beeld te springen.
Van een kritische grondhouding ontspan je naar een warme
nieuwsgierige grondhouding waardoor alles in jou meer ruimte
krijgt. Je eigen kleur schijnt vrijer door in alles wat je doet.

‘Vele denkbeeldige verhuisdozen vol ervaringen en overtuigingen heb ik samen met Wendy doorgeploegd. Als je
iets hebt bereikt, vind je het ook leuk, is mij thuis bijgebracht. Maar misschien staat mijn carrièreladder wel
tegen de verkeerde muur! Na negen maanden zag ik: Ik heb iedereen tevredengesteld maar niet mezelf.
De groep is de wereld in het klein, maar dan zó zacht en veilig dat je in haar midden stappen durft te maken
die je in het dagelijks leven niet kunt zetten. Mijn superman-cape en de eindeloze rol van VN-gezant, ik heb ze
afgelegd. De negen maanden zijn net afgerond. Nog steeds zit ik in m’n beleving op m’n steen, er is ruimte, ik
werk met een glimlach en enthousiasme toe naar datgene waar ik echt zin in heb.’ [Bertine]

De weg naar binnen
Je innerlijke reis is de weg die jij gaat naar je essentie. In vijf ontmoetingen, verspreid over acht maanden,
nemen wij ons ontwakingsproces ter hand. Wij creëren met elkaar een veilige bedding waarin dat proces
zich kan voltrekken. Wij vertragen en volgen onze nieuwsgierigheid naar binnen. In onze aanwezigheid
lost de mist geleidelijk op en komen we steeds meer thuis. Dat is wat we bedoelen met ontwaken.
Het wordt leiderschap als je er bewust voor kiest je plek in te nemen en je bedoeling te leven.
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De modules vormen ankerpunten. Tijdens deze momenten leg je de kiem van een inzicht dat in
de tussenliggende periodes in jou kan groeien en wortelen. Het zijn interactieve exploratiedagen
waarbij je directe en diepgaande ervaringen opdoet. Systemisch werk en proceswerk helpen om aan
te raken en vrij te spelen wat in jou leeft. Tussen de modules door experimenteer je met dagelijkse
incheckmomenten om jouw proces verder te brengen, je krijgt hiervoor opdrachten aangereikt.
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‘Een cirkel van pure mensen, waarbinnen het goed en veilig voelt om te delen. Bij mij is een soort
tribe-gevoel ontstaan. Ik heb geleerd erbij te blijven als het lastig wordt en te staan voor wie ik ten
diepste ben. Doorvoelen in plaats van te willen begrijpen. Het puzzelstukje dat ik al lang in mijn
hand had, ligt nu op de goede plek. Ik ervaar ruimte. Heerlijk!’ [Brigitte]
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