Connecting the dots to the future
Connecting the Dots to the future is een krachtig transformatieprogramma dat je
helpt inzicht te krijgen in je persoonlijk pad. Het programma koppelt nadrukkelijk
verleden, heden en toekomst aan elkaar. Het laat licht schijnen op vragen die steeds
meer mensen bezighouden:
Wat is de volgende stap op mijn persoonlijke reis? Waarom ben ik hier? Vervul ik
wel mijn potentie? Wat houdt mij tegen? Doe ik de goede dingen?

Het huidige tijdsgewricht laat zien dat we aan de vooravond staan van vernieuwing op
vele terreinen. Overheden en organisaties zoeken antwoorden, waar vragen vaak niet
eens helder zijn. Maar als het systeem niet meer werkt moeten we terug naar de
tekentafel. Welke rol is voor jou weggelegd? Bedenk je nieuwe business modellen of
nieuwe samenwerkingsverbanden? Bedenk je nieuwe structuren of laat je juist de
samenhang zien? Zoek je naar oplossingen in de natuur of ontwikkel je nieuwe
technieken? Ga je aan de slag met welvaart of welzijn?
De eerste contouren dienen zich al aan. We zien broodfondsen voor zzp’ers. Er zijn
groepen die gezamenlijk hun energievoorziening regelen. Er zijn bedrijven die elkaar
betalen met hun diensten in plaats van geld. Sociale media hebben grote invloed op het
ontstaan van een deeleconomie.
Kortom de toekomst is al begonnen. Wat doe jij?

Connecting the dots to the future is een intensieve week waarin met behulp van
aspecten van mindfulness, verschillende technieken om creatieve ideeën te laten
ontstaan en het synchroniseren van hoofd, hart en ziel, ruimte wordt gemaakt om de
volgende stappen in de toekomst zichtbaar te maken. In een persoonlijke,
aandachtige sfeer wordt alle ruimte gemaakt voor de specifieke vragen van iedere
deelnemer.
De week geeft je inzicht in de mogelijkheden die een ieder van ons heeft en laat je
ervaren dat er meerdere kanalen zijn waarlangs inzichten tot je kunnen komen.
Aan het eind van de week ga je naar huis met nieuwe ideeën over jouw mogelijke
rol in een nieuwe wereld, en met ervaringen die je met vertrouwen de volgende
stappen laten zetten om aansluiting te vinden bij die “nieuwe wereld”.
Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten. (M.L.King )

‘Volg je eigen pad en je zult nooit verdwalen’

Het programma kent drie hoofdlijnen:
• Hoe kijk ik naar de wereld?
Het programma geeft inzicht in de verschillende perspectieven die mensen
hebben op de wereld. Er wordt gebruikt gemaakt van Spiral Dynamics, één
van de krachtigste cultuurtheorieën die er op dit moment is. Met behulp van
een test wordt inzichtelijk welke “brillen” je zelf gebruikt; maar ook hoe jij
de wereld benadert.
• Wat kom ik de wereld brengen?
Met behulp van verschillende interventies krijg je inzicht in wat van nature
het best bij je past. Je krijgt ook inzicht in het pad dat je tot nu toe hebt
gelopen en wat de mogelijke volgende stappen kunnen zijn. Als je alle regels,
vereisten, verwachtingen, normen en geboden wegdenkt, wie zou je dan zijn
en wat zou je dan doen? En hoe kan je dit inzetten in de relatie met je
omgeving?
• Hoe kan ik mijn hoofd synchroniseren met mijn lijf en omgeving?
Ervaar hoe het is als je hoofd, hart en ziel synchroniseren. Herken de
overlevingsmechanismen en fysieke blokkades die je weerhouden van zijn in
het hier en nu. Ervaar wat het is als denken, voelen en handelen
samenkomen, als je werkelijk contact legt.
Met die drie bronnen gaan we aan de slag. Je gaat in gesprek met jezelf en met
elkaar om te ervaren wat zich aandient, en hoe je de toekomst naar je toe kan laten
komen. Eerst maak je ruimte, zodat het inzicht kan landen, om vervolgens in cocreatie met ‘gidsen’ en deelnemers te onderzoeken hoe je jouw inzichten kunt
vertalen naar je dagelijks leven. Het gaat niet om zoeken maar om vinden.

Wie zijn je “gidsen” op het pad dat voor je ligt

Eveline de Wal is partner bij Flying Elephants
en houdt zich bezig met
leiderschapsontwikkeling en
veranderprocessen in organisaties.

Floor de Ruiter is partner bij Flying
Elephants. Hij is expert op het gebied van
organisatie- en communicatiecultuur. Floor
helpt organisaties op een constructieve
manier door lastige veranderingsprocessen.
Hij maakt daarbij gebruik van de door hem
zelf ontwikkelde communicatiemethode van
ValueFraming.
Leo Zwieserijn is zelfstandig management
consultant en gecertificeerd MMS-coach.
Hij faciliteert organisaties bij
veranderprocessen en mensen in hun
persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast fietst
hij over de wereld om te leren, ervaren en
beleven.

Roderik Schoorlemmer is zelfstandig
coach, trainer en tai chi docent. Hij helpt
mensen dichter bij zichzelf te komen; beter
contact te krijgen met hun lichaam en
ruimte te creëren in hun hoofd. Hij helpt
blokkades op te heffen zodat energie weer
vrij kan stromen

Testimonials:
Het heeft me op mijn pad gebracht en me meer vertrouwen gegeven dat ik ECHT mijn gevoel
moet durven te volgen en mijn onzekerheid van me af moet schudden. Dat ik voor mezelf moet
gaan staan. Als dat allemaal in één week gebeurt – poeh he! THX!!!!
Tjerk Lerou
Ik ben erg positief over de week. Ontspannen samenwerking tussen begeleiders en deelnemers.
Mooie locatie en faciliteiten. De dagen zijn intensief, maar daarom kies je ook voor zo’n week,
om dingen aan te pakken. Ik heb het gevoel dat ik alles uit mezelf en de uit week heb gehaald.
Dat geeft mij een bijzonder gevoel, dat altijd bij me zal blijven.
Paula Post
Top, helemaal wat het moest zijn op het goed moment. Een cadeau
Jeroen Fikkers
Was een bijzondere week, waarvan ik eigenlijk totaal geen idee had waar ik aan begon. Dacht
een soort van bedrijfstraining. Zat ik toch even verkeerd. Het is een week die me gebracht heeft
naar wie ik ben en mooie vriendschappen. Ontzettend bedankt daarvoor!
Anna Theuvenet
Ik zou ongelooflijk veel mensen ‘connecting the dots’ in deze vorm met deze facilitators
gunnen; als je er aan toe bent is het een waardevolle en ingrijpende bijdrage aan je
levensproces. Het geeft niet alleen inzichten, maar ook bruikbare handvaten om daar waar het
schuurt het schip van je leven te wenden en koers te houden.
Monique Rours
Zeer goed. Top dat ik de kans heb gekregen om deel te nemen aan dit programma. Fijne
facilitators en mooie groep van deelnemers. Wat een top week!!
Henry Lievestro
Een mooie en bijzondere training die bij mij deurtjes heeft geopend.
Hester Apeldoorn
Ik ben in mijn netwerk aan het rond kijken met de bedoeling hun de week aan te bevelen.
Fred Bleeker
Hele bijzondere week en een mooie groep mensen bij elkaar. Team en deelnemers viel goed
samen als een hechte groep. Fijne omgeving en mooi huis, genoeg ruimte om af en toe even
terug te trekken. De openhaard was onmisbaar!
Maud van Enkhuizen

Praktische informatie (pilot)

Datum

zondag 5 november 21:00 uur t/m vrijdag 10 november
17:00 uur

Locatie

Porte de Cielle, Vecmont (www.portedecielle.be)

De locatie is ongeveer 3 uur rijden vanaf Utrecht
We sturen vooraf een lijst met deelnemers zodat je afspraken kunt maken om
samen te reizen

Kosten

1.500 Euro inclusief verblijf vol pension (eigen kok)
exclusief btw en reiskosten

Voorbereiding

Persoonlijke waardescan (online invullen)
Intake gesprek

Contact:

Mail of bel
lzwieserijn@hotmail.com
06 11 64 79 08

