
SUMMER SCHOOL MASTERCLASS

"HAAL MEER
UIT JEZELF!"

Een intensieve 5-daagse voor
persoonlijke en professionele groei



Is dit
interessant
voor jou?...

Persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit

Nu-bewustzijn, passies en je dagelijkse werkelijkheid

Je valse identiteit en je ware Zelf

Keuzeprocessen en jouw ideale weekbalans

Het sjamanistisch perspectief

Lichaamsbewustzijn en energiemanagement

Werken met het enneagram

Inspiratie, authenticiteit en bezieling 

THEMA'S

 

 
Het programma is bedoeld voor mensen die meer uit hun loopbaan en

hun leven willen halen en al een basis hebben gelegd op het gebied van

persoonlijke ontwikkeling. Voorafgaand aan het programma vindt een

korte (online) intake plaats met iedere deelnemer.

Summerschool Masterclass | Haal meer uit jezelf!



Green Thumbs Garden Cafe | Gardening for Food

Leerrendement

PERSOONLIJKE &
PROFESSIONELE
ONTWIKKELING
Na het doorlopen van dit programma zijn deelnemers

zich bewust van zichzelf als persoon en als

professional en weten zij welk effect zij hebben op

hun omgeving en andersom. 

HANDIGE TOOLS
Deelnemers kunnen na afloop vanuit een

breder perspectief positieve veranderingen

aanbrengen in hun dagelijkse werk en leven

door het toepassen van de praktische

oefeningen, tips en tools.

KENNIS & ERVARING
Deelnemers kennen na afloop van dit

programma de werkwijzen van het sjamanisme,

het enneagram en de ideale weekbalans en

hebben de uitwerking hiervan op hun

persoonlijke vraagstukken ervaren.

PERSOONLIJK ACTIEPLAN
Deelnemers werken tijdens het programma aan

hun persoonlijke leerdoelen en weten na afloop

welke stappen zij kunnen zetten om zichzelf

verder te ontwikkelen.

Summerschool Masterclass | Haal meer uit jezelf!



WHY

"Vind je stem en inspireer anderen om
de hunne te vinden." 

STEPHEN COVEY

Green Thumbs Garden Cafe | Gardening for FoodSummerschool Masterclass | Haal meer uit jezelf!



Guldenberg Hotel Helvoirt

Onze locatie



PLANNING 

Data: maandag 24 augustus 2020 t/m 

vrijdag 28 augustus 2020

Trainingsonderdelen: ochtend, middag en avonddeel met

vrije ruimte en individuele keuzeonderdelen gedurende 

de dag. Alle maaltijden, koffie/thee overdag en

overnachtingen zijn inclusief. Kijk onderaan voor meer

info over  investering en aanmelding.

VORM

Deze 5-daagse vindt plaats op een schitterende

locatie: het Guldenberg Hotel in Helvoirt midden in de

bossen van de Loonse en Drunense duinen. Onder

bezielende leiding van  professionele

trainers/coaches ga je individueel en in een groep van

maximaal 12 personen aan de slag met de

verschillende thema's en je eigen ontwikkelpunten.



Green Thumbs Garden Cafe | Gardening for Food

ALL INCLUSIVE

INSPIRERENDE
WORKSHOPS EN
GROEPSACTIVITEITEN

INDIVIDUELE
BEGELEIDING OP MAAT

ONTBIJT,  LUNCH,
DINER EN
OVERNACHTINGEN
INBEGREPEN

GOODY BAG INCL.  BOEK

Summerschool Masterclass | Haal meer uit jezelf!



Programma

ochtendprogramma Wie is wie; ont-moeten en doelen stellen

middagprogramma Wie ben ik; (oude) patronen en

verwachtingen

avondprogramma  Verdieping op de dag en opdracht

 9.00 uur  -  20.00 uur *

 Dagstart 

 Afronding met despacho ceremonie

MAANDAG 24 AUGUSTUS 2020

ochtendprogramma 'Het sjamanistisch perspectief'

middagprogramma aan de slag op het pad van de sjamaan

avondprogramma  Verdieping op de dag en opdracht

 9.00 uur - 20.00 uur

 Dagstart met meditatie

 Afronding

DINSDAG 25 AUGUSTUS 2020



Programma

ochtendprogramma Waar sta ik voor? 

middagprogramma aan de slag met 'De ideale weekplanning'

avondprogramma  Verdieping op de dag en opdracht

 9.00 uur  - 20.00 uur

 Dagstart  met stiltewandeling

 Afronding

WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2020

ochtendprogramma Bewustzijn en bewustzijnsfases

middagprogramma Het enneagram in de praktijk

avondprogramma  Verdieping op de dag en opdracht

 9.00 uur   - 20.00 uur

 Dagstart met yoga

 Afronding

DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2020



ochtendprogramma Blijven leren en persoonlijk actieplan

middagprogramma De transitiefases, rollen en

vervolgstappen

Individuele coaching evt. met wandeling

Reikibehandeling of geleide meditatie

Systemische sessie of persoonlijke healing

 9.00 uur   - 16.30 uur

 Dagstart met meditatie/stiltewandeling

 Afronding met despacho ceremonie

 

 * Iedere dag heeft een onderdeel vrije ruimte waarin er de 

 mogelijkheid is tot reflectie, coaching, samenzijn of beweging. 

 Ook vinden er iedere dag fysieke activiteiten plaats als 

 onderdeel van het programma. Dus zorg voor geschikte kleding.

 

 Keuzeonderdelen vrije ruimte:

VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2020Programma



Green Thumbs Garden Cafe | Gardening for Food

MASTERCLASS: HAAL MEER UIT JEZELF!
"VERRUIM JE HORIZON EN VERGROOT JE EFFECTIVITEIT"

Investering voor de 5-daagse all inclusive € 2995,=  excl. btw

Wil je liever niet blijven overnachten dan betaal je € 2795,= excl. btw

Aanmelden en meer info via info@puntvaninspiratie.nl of info@surevie.nl 

06 - 21 71 09 71 / 06 - 42 64 17 76. Aanmelden voor 1 augustus 2020. 

Intakegesprekken worden bij aanmelding ingepland. Betaling voor 8 augustus 2020. Bij afmelding na 8

augustus vindt geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.

INVESTERING EN
AANMELDING

Summerschool Masterclass | Haal meer uit jezelf!



Green Thumbs Garden Cafe | Gardening for Food

Maak kennis met onze
begeleiders en trainers

HARRIET 
DE WAARD

Dagbegeleider en coach

Punt van Inspiratie

 

 

www.puntvaninspiratie.nl

 

MARIETTE 
VAN DEN CORPUT

Dagbegeleider en trainer

'Het sjamanistisch

perspectief'

 

www.surevie.nl

MARLIES 
DE WAARD

Trainer 'De ideale

weekbalans'

 

 

www.zinintijd.nl

MARGOT
HUYSMANS

Coach en trainer 'Werken

met het Enneagram'

 

https://www.linkedin.co

m/in/margot-h-09262a1/

Summerschool Masterclass | Haal meer uit jezelf!



Tuincafé De Groene Vingers | Tuinieren voor eten

 

 

 

Workshop Persoonlijk leiderschap door het pad van de Sjamaan te bewandelen
Tijdens deze workshop ga je kennismaken met het pad van de sjamaan volgens de traditie van de Andes mythologie uit

Peru, eeuwenoude wijsheid van de Q’ero, de afstammelingen van de Inca’s. We kunnen veel leren van de volkeren die veel

van hun zeer oude eigen wijsheden nog bezitten. Het Peruaans Sjamanisme biedt je een shift in je waarneming; een subtiele

maar krachtige verschuiving, die jouw hele wereld van binnenuit transformeert. Je gaat anders zien, anders voelen, anders

beleven en daardoor anders denken. Van begrijpen met je hoofd ga je naar diep weten van binnen. De huidige wetenschap

bevestigt wat oude wijsheid tradities ons al duizenden jaren vertellen. De sleutels tot een zinvol en gelukkig leven liggen

niet in de externe omstandigheden; ze liggen binnen ons zelf, in de staat van onze mind,in onze spirit en in de kwaliteit van

ons bewustzijn. In deze week maak je kennis met de volgende sjamanistische technieken: journeying, despacho ceremonie,

het medicijnwiel en mogelijk wil je een illuminatie ondergaan.

 

Wat gaat het je opleveren:

1. Deze technieken helpen je de verschillende lagen van je bewustzijn en onderbewustzijn gericht te onderzoeken en zo

je bewustzijn te verruimen.

2. We ontsnappen aan de grip van onze verhalen over lijden, pijn en andere drama’s die ons klein houden en creëren

nieuwe kansen voor persoonlijke groei en een leven in balans met respect en compassie

Summerschool Masterclass | Haal meer uit jezelf!



Tuincafé De Groene Vingers | Tuinieren voor eten

Workshop Kom tot jouw ideale weekplanning
Tijdens deze workshop maak je je ideale weekplanning aan de hand van je eigen schijf van vijf, waarbij de

verschillende levensgebieden vanuit de psychologie aan de orde komen zoals onder andere: werk/carrière, gezondheid,

sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling en gezin/relatie. Je krijgt eerst een stukje theorie over “vitaal voelen”, “het

ontdekken van  prioriteiten” en “tijdflow” (een andere kijk op timemanagement). Vervolgens zet je je huidige schijf van vijf op

papier en daarna de gewenste schijf van vijf. Ook wordt je uitgenodigd om een moedige stap te zetten richting een

weekplanning die beter bij je past, meer energie geeft en uiteindelijk ook tot meer plezier in het werk en privé leidt.

 

Kennis:

 Wat houdt de schijf van vijf volgens de levensgebieden vanuit de psychologie in?

 Waarom moet je kiezen en prioriteiten stellen?

 Hoe krijg je een betere balans privé/zakelijk? 

 

Vaardigheden:

 Hoe kan je je jouw eigen week het beste vormgeven?

 Hoe kan je betere keuzes maken en wat is jouw invloed hierop? 

 Hoe kan je beter (leren) plannen?

 Hoe kan je je agenda beter managen?

Summerschool Masterclass | Haal meer uit jezelf!



Tuincafé De Groene Vingers | Tuinieren voor eten

Workshop Het enneagram in de praktijk
 

Het Enneagram is een psychologisch model dat inzicht geeft in de onderliggende motivatie voor jouw gedrag. Het model

geeft aan waarom jij doet zoals jij doet en waarom anderen op jou reageren zoals zij doen. Het toont tevens de motivatie van

het gedrag. Maar het mooiste van dit model is dat het je inzicht geeft in je ontwikkelruimte. Ennea betekent ‘9’ en komt

overeen met de 9 hoofdtypes met diverse subtypes. 

 

Kennis:    

Welke 9 types onderscheiden zich in het Enneagram? 

Wat zijn de drijfveren van de verschillende Enneagramtypes?

Inzicht in gedrag, talenten en valkuilen van jezelf en van anderen

 

Vaardigheden:

Ontdekken in welk Enneagramtype jezelf herkent

Bewust worden wanneer je reageert vanuit ontspanning of vanuit stress

Leren anders omgaan met gedrag & situaties vanuit het Enneagram type

Summerschool Masterclass | Haal meer uit jezelf!
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Masterclass
 
Harriët de Waard              06 - 21 71 09 71  info@puntvaninspiratie.nl

Mariëtte van den Corput  06 - 42 64 17 76  info@surevie.nl

Locatie                              Guldenberg Hotel, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt  |  +31 (0)411 64 24 24

CONTACT

 Haal meer uit jezelf met dit innovatieve programma vol inspiratie en verwondering!


