EMBRACING CHANGE
DAG FORMULE docenten Christel De Jonghe & Greet Waegeman
van 9.30 u - 12.00 u
lunchpauze
13.00 u - 16.00 u
Wat levert deze dag voor je op?
Je zal merken dat je flexibeler zal kunnen omgaan met de (al dan niet gedwongen)
veranderingen in je leven. De oefeningen zijn wetenschappelijk onderbouwde eye-openers,
die je blijvend zal hanteren om telkens terug ordening te brengen in je leven.
Leer je focus zetten op hetgeen je voor jezelf positief kan inzetten bij elke tweesprong in je
leven. Weg van de verstarring die een plotse verandering je kan doen voelen
en naar de ontdekking van mogelijkheden die je op het eerste zicht niet zag.

- Introductie
Het is een workshop in vertrouwen, de synergetische energie die je zal voelen:
“lifting up each other” effect.
Jezelf volledig kunnen uitspreken, en weten dat wat je zegt ook in de groep blijft,
hoe fijn is dat! Wat zal je ontdekken bij jezelf?

- De Act Matrix
Ga doen wat je moet doen, om te zijn wie je wil zijn
en maak ruimte voor ongemak en pijn
=> het gevoel van vrijheid, dat we vooral NU nodig hebben
we hebben geen ‘delete’ knop om te wissen wat gebeurd is
maar we kunnen wel onze ‘default’ knop uitschakelen

- Statements voor of tegen
Het ontkrachten van wat je voor (jouw) waarheid aanneemt, bevestigen waar je echt voor
staat, en de relativiteit opmerken van je overtuigingen.

- Dambord
Wie ben jij? Een witte of zwarte pion? Of zijn er nog andere mogelijkheden?

- Circle of Life
Welke levensdomeinen verdienen voor jou specifiek extra aandacht?
In welk domein ervaar je de meest storende gedachten of tegenwerking?
Merk op wat er goed zit, en waar eventuele valkuilen zitten.

- Waardenspel
Wat zijn je kernwaarden?
Waar kan je maar beter op letten als je keuzes maakt in je leven?
Kan je een keuze maken volgens je waarden?

Kan je wie of wat je wil zijn ook op een andere manier (dan die je gepland had) bereiken?
Doel
De wereld is constant in verandering. Het zou maar gek zijn als jij niet zou veranderen,
want je bent geen statische toeschouwer.
Hoe kan je die veranderingen maken tot waardegeleide acties
voor een zinvol leven dat je voldoening schenkt?
Introspectie oefening - controlestrategieën & creatieve hopeloosheid

