KRACHT, KRACHT en KRACHT
We kennen allemaal mensen direct
om ons heen die in hun kracht zijn
of waren, of mensen die bekend
werden door hun heel eigen kracht,
zoals Nelson Mandela en Albert
Einstein. Het zijn mensen zoals jij
en ik. Iedereen heeft een eigen
kracht, of dit nou zachtheid is,
helderheid, vertrouwen of creativiteit en of je er nou beroemd door
wordt of niet -:)). Tijdens je leven
wordt je uitgedaagd om in je kracht
te blijven, bij jouw eigen kwaliteit
of wat voor jou heel waar is.
Tijdens deze lessen gaan we jouw 'kracht' oppoetsen en helder maken! Dus, wat is
jouw kracht? Is dit een zachte of healende kracht, een volhardende of flexibele, of
ben je heel helder, verbindend, of wijs? Of varieer je hierin? Wanneer ben je in je
kracht en wat maakt dat je uit je kracht gaat? Zijn er familie patronen of oude
ervaringen die de mate waarin jij in jouw potentieel en jouw kracht bent,
beïnvloeden? Hoe werkt kracht eigenlijk bij jou? Wat is belangrijk? Hoe kom je in
je kracht? En als je uit je kracht gaat, hoe vind je dan de weg terug? En is er dan
iets dat maakt dat je jezelf en jouw kwaliteiten niet voorop stelt, waardoor je niet
zichtbaar bent? Als je in je kracht bent, straal je dat namelijk uit en krijg je
aantrekkingskracht. In deze lessen gaan we de verbinding met jouw kracht
vergroten en verstevigen, zodat je het uitstraalt en het zichtbaar wordt en
mensen, klanten, opdrachten die bij jou horen, op jouw pad komen.
Leerlijn: Jezelf verwezenlijken
De opleidingen 'Jouw potentieel', 'Kracht' en 'Flow, overgave en vertrouwen',
vormen samen de opleiding 'Jezelf verwezenlijken en rond je af met een diploma.
Data: 5 zaterdagen en 1 zondag: 27/1, 10/2, 25/2, 10/3, 24/3, 8/4.
Tijd: 10.00 – 15.45 uur
Locatie: De Nieuwe Hommel, De Wiltstraat 6, Arnhem.
Kosten: € 360,- voor particulieren of € 420,- ex btw voor bedrijven.
Betaling kan in termijnen.
Deelname: na Eigen weten in 7 thema’s.
Leraar: Annelita Reinders
Inschrijven: via inschrijfformulier en mail naar a.reinders@s-sent.nl
S-SENT, staat voor:
Coaching: jezelf verwezenlijken in je leven en werk.
Business coaching: weten waar je bedrijf voor staat en dit realiseren.
Scholing: het scholen van je intuïtie, je eigen weten over jezelf en de ander.
S-SENT: Valkenaarstraat 70, 1271 TN, Huizen. 06-55100055, www.s-sent.nl.

