Mini-Sabbatical

Praktische informatie:
Weekenden in 2015
- Keuze 1: 16 t/m 18 januari
- Keuze 2: 13 t/m 15 februari
Villa Mariënboom in Nijmegen
Begeleider 1: Vincent Paes
Begeleider 2: Martijn Raaijmakers
Deelnemers: maximaal 20
Investering: € 250
Incl. eten, drinken en slapen
Aanvang vrijdag: 19.30 uur
Afsluiting zondag: 17.00 uur
Inschrijven vóór 15 juli

Mini-Sabbatical
Passie is datgene ervaren
wat je diep van binnen, vanuit je kern,
graag wilt ervaren.

Een uniek weekend
rondom jouw Passies !

Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven:

United by Passion

- Wat is de werkelijke betekenis van Passie?
- Wat heeft Passie met ‘wakker’ leven te maken?
- Welke twee soorten Passies draag je met je mee?
- Wat drijft jou en hoe breng je dit goed in kaart?
- Hoe kun je dagelijks leven vanuit ‘Hart en Ziel’?
Geheel in lijn met het boek ‘Leef je Passie!’ organiseren wij rondom de bovengenoemde vragen een
unieke mini-sabbatical voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. In een mooie natuurlijke
omgeving (Nijmegen) werk je aan de integratie van belangrijke inzichten over persoonlijk leiderschap.
Dat doe je samen met gelijkgestemden, met als doel om nog meer met jezelf in balans te zijn. De opzet van het weekend kenmerkt zich door flow, plezier, rust en bezinning. Wij wisselen een rijke variëteit
van werkvormen met elkaar af. Onderweg komen wij muziek, stilte, zelfreflectie, oefeningen, dialoog,
inzichten, systeemopstellingen, vragen, ervaringen, drijfveren, humor en ook fysieke beweging tegen.
Gun jezelf deze prachtige ervaring! Voor meer informatie:
www.unitedbypassion.com | v.paes@unitedbypassion.com | 06 – 53 157 919
Vincent Paes (52) en Martijn Raaijmakers (44) zijn beide
kernteamlid bij United by Passion. Zij begeleiden personen
en organisaties in het bewust worden van de individuele en
de gezamenlijke kracht om beter te functioneren. Passie en
meer bewustzijn staan daarbij centraal. Daarbij gebruiken
zij hun eigen ervaringen en de kennis die zij in de loop der
jaren als professional hebben opgedaan en die zij onder
andere beschreven hebben in de boeken: ‘De professional in
balans’ (Vincent Paes) en ‘Leef je Passie!’, ‘Leiderschap van
e
de 21 eeuw’ en ‘Natuurlijk Leiderschap’ (Martijn Raaijmakers).

Vincent Paes

Martijn Raaijmakers

