
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Bewustzijn biedt de mogelijkheid om te handelen buiten je routines om.” (M. Slob) 

 
Jij als professional of leidinggevende 
In jouw rol als leidinggevende of professional word je gevraagd om heldere keuzes te maken, oplossingen te 
bedenken voor complexe vraagstukken, leiding en sturing te geven aan plannen.  Ook is het van belang je 
medewerkers en samenwerkingspartners te inspireren en te waarderen voor hun inzet en bijdrage.  
De complexiteit van de inhoudelijke vraagstukken is groot, de belangen zijn veelsoortig en soms tegenstrijdig, 
de tijdsdruk is hoog en de verwachtingen zijn hooggespannen.  
De vraag is kortom: hoe word of blijf je ontspannen en in je kracht?  
 

Je hebt weleens het idee dat  

• er meer speelt dan wordt uitgesproken; 

• je ondanks goede voornemens vaak in hetzelfde patroon belandt; 

• anderen niet altijd echt overtuigd en gemotiveerd raken van wat jij zegt; 

• de druk van het werk je parten speelt;  

• alle verantwoordelijkheid op jouw schouders rust; 

• het lastig is om een sfeer van openheid en vertrouwen te creëren. 

 
Bredere context 
Onze samenleving is geënt op meer, meer en meer: groei van productie, meer consumeren, meer presteren. 
We kunnen niet doorgaan op de manier waarop we nu leven: we putten onze aarde uit, mensen en dieren 
leven dicht op elkaar, wij mensen denken de natuur te kunnen beheersen en naar onze hand te zetten. 
Productie en consumptie zijn uitgangspunt van denken en graadmeter van vooruitgang; daarmee wordt op 
veel fronten (onderwijs, gezondheid, huisvesting) de tweedeling in onze samenleving groter. 
 
Inspiratie  
Het is dus tijd voor andere inspiratiebronnen dan prestaties, jaarcijfers, economische data, en hard(er) werken. 
Dat vraagt dat we niet doorgaan op dezelfde weg, maar een andere route inslaan. De bron voor verandering 
ligt niet buiten ons, maar in onszelf. Die bron ontdekken we door stil te zijn, en “niet te doen”. 
 
Conditionering en zielsbewustzijn 
Er is dus werk aan de winkel. Op de keper beschouwd gebruiken we vaak slechts een beperkt deel van onze 
vermogens. Het leven heeft ons geleerd hoe we wel en vooral ook hoe we niet moeten en mogen zijn. We 
ontwikkelen strategieën (“Als ik bescheiden ben wordt er van me gehouden”), overdrachtspatronen (“De 
wereld is een onveilige plek”) en een superego (“Wees altijd sterk”). Ons hoofd probeert het leven te 
beheersen: de angst en onzekerheid te vermijden of te controleren. Deze conditionering belemmert ons in ons 
werk.  
Ondertussen zijn de kwaliteiten wijsheid, liefde en wil vol in ons aanwezig. Contact met deze kwaliteiten vraagt 
een bewustzijn dat aan ons ego voorafgaat en dat we ook wel zielsbewustzijn noemen. En waarmee jij 
misschien bij momenten al kennis hebt gemaakt in meditatie, yoga, bij ingrijpende levenservaringen of in de 
natuur. 
 
Aanpak: van hoofd naar hart 
We richten ons in onze driedaagse op een ruimer bewustzijn, dat altijd al op de achtergrond aanwezig is en 
waar je jezelf aan kunt toevertrouwen.  
Je ervaart een ruimer perspectief op wie en wat je bent: dat er meer is dan leidinggevende of professional zijn. 
Dat je meer kunt openen en ontspannen in jouw functie. Dat je in staat bent om te aanvaarden wat er is en 
jezelf en de ander niet wil veranderen of verbeteren. Dat in de aanvaarding ruimte ontstaat om te ervaren wat 
er wel mogelijk is in plaats van het gevecht aan te gaan met overtuigingen of opvattingen. 



 

Meditaties, lichaamsbewustzijn, zelfonderzoek en visualisaties zijn de werkvormen om het ruimer perspectief 
te ervaren. De directe ervaring staat centraal, omdat nieuwe ervaringen onomkeerbare verandering in zich 
bergen. Je ziet vanuit dat ruimere perspectief wat jouw levensverhaal is en kan daarop reflecteren en er 
minder mee samenvallen.   
Werken en leven vanuit een ruimer bewustzijn vergroot je openheid. Er vindt een verschuiving plaats van 
hoofd naar hart en lijf. Je ervaart wat het is om te aanvaarden zonder meteen te oordelen, om meer vanuit 
innerlijke wijsheid te leven.    
 
Resultaat: daadkrachtig vanuit mildheid, ontspanning en veerkracht 
Dit pad van meer openheid leidt tot mildheid in relatie tot jouzelf en de ander waardoor leidinggeven en 
samenwerken makkelijker worden. Het contact verloopt soepel in plaats van dat het kracht kost. Je brengt 
anderen met wie je samenwerkt tot bloei: jouw open houding zorgt voor de ontwikkeling van de talenten van 
de ander.  Veerkrachtig ga je om met wat er op je pad komt. 
Present, wakker, aanwezig, aandacht, empathie. 
 
Wij en onze inspiratie 
Wij zijn Nanny de Bruin (Nanny de Bruin Organisatieontwikkeling) en Karin Klijnsma (Klijnsma Consult); we 
werken al jaren als procesbegeleider in organisaties. Zelf zijn we bijzonder geïnspireerd door het 
gedachtengoed over non-dualiteit zoals Alexander Zöllner dat binnen Art of Life met ons deelt. Op onze beurt 
willen we dat graag doorgeven in de context van werk: leidinggeven, samenwerken en organiseren. 
 
Is het iets voor jou? 
Deze driedaagse past bij jou als je leidinggevende of professional bent. Je bent bereid om je eigen functioneren 
te onderzoeken en staat open voor het verkennen van een ruimer bewustzijn.  
Deelnemers zeiden: 
 
Ik heb Soul Incorporated ervaren als een intense veelzijdige driedaagse. Dankzij het gedegen programma en de zorgvuldige interventies, 
ontstond er in korte tijd voldoende vertrouwen. Hierdoor kon ik mijn aandacht binnen de groep op mijzelf richten,  
zonder daarbij het met anderen samen zijn, uit het oog te verliezen. De gevarieerde werkvormen kenden steeds een duidelijke focus, 
waardoor er gaandeweg in mij meer ruimte ontstond voor wie ik nog meer ben. Ik koester deze ervaringen. Ze hebben mij verrijkt.  
Roelien Bosch, Begeleider Passend Onderwijs, Stichting SWV PasVOrm 

 
Op zoek naar voeding en inspiratie schreef ik me in. Ik ging naar huis met gesterkt vertrouwen in mezelf, om de wereld weer tegemoet te 
treden. 
Anton de Kroon 
 
Deze 3-daagse heeft mij meer rust gebracht. Meer rust door meer focus, minder ballast en meer lichtheid. Mijn energie stroomt meer, 
minder ruis en afleiding. Een mooi inzicht: ik heb altijd een sterke wil gehad. Nu begrijp ik dat dit mijn zielsverlangen is. Dat geeft me meer 
focus en minder ballast. En daarnaast kregen we ook praktisch houvast met lichaamshouding en visualisaties. 
Ik kan het van harte aanbevelen. 
Jannette Booij, Bestuurder Zorgcentrum Huize Rosa 
 
Ik heb Soul Incorporated ervaren als een heel waardevolle pas-op-de-plaats. Het leerde me hoe ik vanuit mijn hart en in m’n kracht in mijn 
werk kan staan. 
Lisbeth Verharen, Lector Versterken van Sociale Kwaliteit HAN 

 
Praktisch 
De driedaagse duurt van zondag 12 juni tot en met dinsdag 14 juni en vindt plaats in New Eden, Sparjeburd 2, 
8409 CK Hemrik. 
De kosten bedragen € 1495,- (waarvan € 354,- verblijfskosten) exclusief BTW voor deelnemers die hun 
deelname zakelijk vergoed krijgen en € 895,- (waarvan € 354,- verblijfskosten) exclusief BTW voor particulieren. 
 
 
 


