in samenwerking met

Kennismaken

Je geld én je leven
OVER GELD EN LEVENSENERGIE
Je houding tegenover geld is een directe spiegel van hoe je
in het leven staat. Hoe ga ik om met dat opgespaarde geld,
het resultaat van mijn energie? Wat kan ik daarin aan? Welk
risico durf ik te nemen met de vitale energie van geld: want
het stromen ervan kan juist veel nieuwe energie opleveren.
Ook in elke organisatie speelt geld een rol en is er een visie
over hoe met de financiën wordt omgegaan. En als leider
kom je letterlijk en figuurlijk geld-thema’s tegen: in de schuld
staan bij iemand of je energie te leen gegeven hebben;
budgetten correct invullen of toch wat marge inbouwen?
‘Ik zie nu voor het eerst hoezeer mijn verhouding tot
geld verbonden is met mijn achtergrond en met emoties.
Wat een verademing; nu voel ik mij krachtiger om
te stoppen met oud gedrag en echt mijn eigen stijl te
ontwikkelen.’ Een deelnemer
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Je krijgt vooraf enkele vragen ter voorbereiding. De dag zelf
is een afwisseling van theorie en ervaringen. Later doen
we op een speelse manier een geldspel dat nog meer zal
verduidelijken: je brengt een echt bedrag in in de groep en
merkt welke processen er bij jezelf aan de slag gaan. Hoe
geef ik, hoe ontvang ik? Mag geld er zijn of niet? Wij pakken
dit ernstige onderwerp met humor en lichtheid aan!
VOOR WIE
Voor iedereen die wel eens ongemak ervaart met geld, er een
oordeel over heeft of irritatie voelt bij hoe de ander ermee
omgaat. Dat kan zowel privé of in je organisatie.
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DOOR WIE
Filip Lowette leidt jaarlijks Ontdek je Eigen Frequentie,
een persoonlijke leergang voor mensen die leiding nemen.
Daarnaast begeleidt hij directies en raden van bestuur
met wat onder tafel blijft hangen en de samenwerking
hindert. Hij maakt graag een veilige bedding voor gevoelige
onderwerpen.
Ciel Annegarn begeleidt mensen en teams om richting
te kiezen op een manier die bij hen past. Het thema geld
is al vele jaren een favoriet onderwerp waarin ze je met
vriendelijke humor meeneemt. Ciel is medebegeleider van
de Keuzevierdaagse (3-7 april 2017, zie Claridad.be).
Helderheid bieden en precisie zijn kwaliteiten die ze beiden
volop inzet.

PRAKTISCH
Het programma gaat door vanaf 6 deelnemers.

Claridad
www.claridad.be
T. + 32 16 29 17 49
flow@lowette.be

DATA: van zondag 4 juni 2017 om 13u30
t/m maandag 5 juni 2017 om 17u
KOSTENBIJDRAGE:
Begeleiding: 700 € excl. BTW als een vennootschap betaalt;
400 € incl. BTW als je privé betaalt
Verblijf: 215 € excl. BTW
Breng een betalend persoon mee, en kom zelf aan halve prijs!
INSCHRIJVEN:
Wil je eerst meer informatie, contacteer Filip : 0475 448719
Je inschrijving is definitief na betaling.
Annulering: Bij annulering tot 2 weken voor aanvang krijg je 50%
terug, binnen 2 weken voor aanvang betaal je het volledige bedrag.

