
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdek je ware opgave en persoonlijke missie. 

Voor wie of wat wil jij werkelijk van betekenis 

zijn en het verschil uitmaken? 

 

Ken je eigen kracht en innerlijke wijsheid. 

Weet je potentieel in te zetten om jouw 

persoonlijke opgave te realiseren. 

 

Mensen, organisaties en samenleving beter 

begrijpen en op een hoger plan brengen.  

Moed hebben om niet de beste van anderen, 

maar de beste voor anderen te zijn. 

Je staat op een keerpunt. Je wilt meer in contact zijn met 

de dingen die er werkelijk toe doen. Zelf meer van echte 

betekenis zijn. Maar hoe raak jij de essentie? En wat heb je 

precies te bieden?   

Wanneer je als manager, coach of consultant al een poosje 

meeloopt, hoef je niet meer zo nodig mee in de ratrace. Je 

hoeft niet nog een rang of titel erbij. Je hebt met vallen en 

opstaan geleerd dat je zelf het belangrijkste instrument bent. 

Dus is dat waar je nu wilt staan: jezelf zijn en geven!  

Zo zoek je naar hoe jij mensen en organisaties werkelijk 

kunt laten bewegen en ontwikkelen.  Je wilt je energie 

inzetten, maar ook zelf in balans en vitaal blijven.  
 

 
 

Herken waar je nu bent 

Heb je het gevoel dat je in je dagelijkse werk je eigen 

authentieke zelf kunt zijn? Of voel jij dat je een rol speelt die 

vooral wordt bepaald door korte termijn doelen gericht op 

efficiëntie, kostenbeheersing, kwaliteitsnormen en snelle 

resultaten. Ben je in je dagelijkse acties en besluiten een 

strijd aan het voeren tegen iets…..Tegen de concurrentie,  

bezuinigingen, conflicten, zinloze bureaucratie of een 

andere dreiging? Of kies je steeds vóór iets. Een droom, een 

opgave die betekenisvol voor jou is en waarmee je  anderen 

en de organisatie werkelijk in beweging en op een hoger 

plan brengt? Wat is jouw visie op de toekomst die aan het 

ontstaan is en op welke plek wil jij van nut zijn? 

Tocht naar je ware opgave 

De Journey Authentiek Leiderschap gaat je helpen om te 

werken vóór iets, zonder de context uit het oog te 

verliezen. Je krijgt helder inzicht waar jij voor wilt staan, 

waar en voor wie jij van wezenlijk belang wilt zijn. Je 

formuleert je eigen missie. Jouw opgave staat niet in een 

boek, noch zwerft het op het internet. Dat antwoord ligt 

in jouw Zelf. Het antwoord kennen geeft koers en 

richting aan je handelen en aan die van de mensen die je 

leidt. Het brengt je voldoening en geluk en geeft je het 

gevoel dat je werkelijk van betekenis bent.   

 

Benut je authentieke zelf 

Om je missie te realiseren dien je helder te hebben wat 

jouw persoonlijke bronnen en vermogens zijn.  Je bent 

een ‘totaal’ mens met fysieke, emotionele, mentale en 

spirituele aspecten. Daarin ligt je hoogste potentieel. En 

ergens in de kelder daarvan liggen ook je belemmerin-

gen die je klein houden en je grootsheid inhouden. 

Tijdens de Journey werk je aan het doorzien en je 

losmaken van deze belemmeringen, je potentieel te 

benoemen en de moed om het in te zetten.  Dit leer je 

door je op zeven niveaus bewust te worden van jezelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zeven bewustzijnsniveaus 
Menselijk  
Aspect                      Bewustzijn                  Grondmotief 

Spiritueel 

Mentaal 

Emotioneel 

Fysiek 

Eenheid             liefde 

Betekenis           waarde 

Cohesie             begrijpen 

Transformatie   wendbaarheid 

Eigenwaarde     autonomie 

Relaties              verbondenheid 

Overleven          gezondheid 
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Groeien in betekenisvol leiden 

 met zes inspirerende dagen  

 in de Bourgogne 
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Een nieuwe werkelijkheid creëren 

Het krachtigste middel om verandering in te zetten is 

jezelf als inspirerend en authentiek rolmodel. Jij die is en 

handelt geheel congruent met dat wat je met je opgave 

wilt bereiken. Door bewust gebruik te maken van deze en 

andere energetische wetten help je het nieuwe om op te 

komen. In de Journey Authentiek leiderschap maken we 

gebruik van oude wijsheid en de natuurlijke orde die onze 

leidraad is op ons onbekende pad. Deze leer je integreren 

met door ons aangereikte en je eigen, hedendaagse kennis 

over leiderschap, persoonlijke en organisatieontwikkeling. 

Je leert werken met synchroniciteit, de kracht van het 

onbewuste, mindfulness en intuïtie. Door mensen en 

situaties en organisaties te leren zien als energetische 

velden, krijg je meer ingangen om transformaties te 

helpen ontstaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reizen is beleven 

De journey is vooral een belevenis, je gaat dingen delen, 

doen, ervaren, voelen en ondervinden. Je geeft bijzondere 

aandacht voor de balans in en tussen je lichaam, je hoofd, 

je emoties en je diepere bewustzijn.  

 

En ineens voel je het:  

Leiderschap is geen functie… 

Leiderschap is een innerlijke keuze! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

In de natuur en met een menselijke maat 

Je verblijft op het zeer sfeervolle landgoed Theursot in de 

Bourgogne. Je overnacht in het landhuis in een stijlkamer 

met eigen sanitaire voorziening. Een huis vol inspirerende 

ruimten om met elkaar te praten en werken. Theursot ligt 

midden in het regionale natuurpark de Morvan in de 

Bourgogne. In de natuur maken we beter contact met wie 

we zijn en wat we in essentie willen betekenen voor 

anderen. We werken in kleine groepjes ergens op de grens 

tussen persoonlijke coaching en leren in een groep.  

 

 
 

Iets voor jou? 

Waarschijnlijk lees je deze brochure niet voor niets. Neem 

met ons contact op om je nader te oriënteren en vertel ons 

wat jij zou willen halen uit de Journey. 

 

 

 

 

 

 

O R G A N A M I C 
o n t w i k k e l e n  m e t  p e r s p e c t i e f 

 

De Journey Authentiek Leiderschap wordt verzorgd door 

drs. Lianda van der Knaap MMC en Ad van Marrewijk. 
 

      
 

Het is onze passie mensen te sterken in Leven, Liefde en 

Leiderschap zodat zij de moed ondervinden om het beste te geven 

van zichzelf, werken aan krachtige relaties en een eerlijke 

verdraagzame samenleving. 

 Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met procesbegeleiding en 

coaching bij leiderschapsontwikkeling en levensvitaliteit. 
 

Data in overleg met deelnemers 

Aankomst  1e dag 16.00 uur, Vertrek  6e dag 12.00 uur 

Kosten groep (max 6 pers):  € 1.675,--  p.p. excl. btw. 

Kosten Duo Intensief € 3.275,--  p.p. excl. btw. 

In deze prijs zijn inbegrepen, de begeleiding, materialen, 

overnachtingen, maaltijden koffie, thee en vruchtensap.  

Inschrijven: info@organamic.nl of via www.organamic.nl 

 

 Steigerdijk 11-14  
3257 LP Ooltgensplaat 

0187 – 631 698   
www.organamic.nl 
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Manoir Theursot  
71990 La Grande Verriére 
France 
www.theursot.com 

 

Effect van de Journey: 
1. (Her)vinden van je persoonlijke missie 

2. Betere balans in hoofd, hart en lijf 

3. Dieper weten  en zien wat er in je omgeving gebeurt 

4. Je hoogste potentieel kennen en inzettten 

5. Meer energie ervaren, intuïtie benutten en spelen met 

synchroniciteit 

6. Vervolgstappen hoe je van betekenis wilt en kunt zijn 

7. Plezier en weer opgeladen zijn 
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