
 
 

 
word je bewust van hetgeen je onbewust allang weet 
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bewust – ik 
 persoonlijk leiderschap en het bereiken van jouw doelen 
 

 

In deze drukke wereld is vaak weinig ruimte voor rust en stilte. We worden 

geleefd door de hectiek van de dag waarbij het lijkt of de dagen te kort zijn. We 

leven vaak onbewust en op de automatische piloot. We hebben een beeld van 

onszelf gevormd zoals we denken dat we zijn of moeten zijn. Maar klopt dit 

beeld? Of vertoont dit beeld barsten?  

 

De workshop ‘bewust–ik’ maakt je bewust van wie je meer bent dan wie je denkt 

te zijn. Je onderzoekt wat je werkelijk belangrijk vindt in jouw leven en krijgt 

zicht op jouw positieve eigenschappen en de valkuilen die daarmee samengaan. 

Ook word je je bewust van de overtuigingen die jou helpen jouw doelen te 

bereiken en welke jou ervan weerhouden om te leven zoals je dat graag zou 

willen. 

 

Door ‘bewust–ik’ maak je contact met jezelf. Je gaat in jouw eigen kracht staan 

en bepaalt richting voor de toekomst. Je wordt je bewust van jouw identiteit, op 

weg naar een authentiek leven, zoals jij dat wil, zoals het goed is voor jou en 

voor jouw omgeving. Je neemt de leiding over jouw eigen leven en vaart de 

koers die jou brengt waar jij wil zijn. 

 

‘bewust–ik’ voor persoonlijk leiderschap en het bereiken van jouw doelen. 

Als ik hetgeen ik ben loslaat, 
word ik pas echt wat ik ben. 
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‘bewust–ik’ in vijf avonden 
‘bewust–ik’ is de eerste uit een reeks van drie elkaar opvolgende workshops. 

Gedurende vijf avonden werken maximaal tien deelnemers op een speelse en 

praktische wijze samen aan hun individuele thema’s op weg naar persoonlijk 

leiderschap. Elke deelnemer is met zijn of haar eigen thema een inspiratiebron en 

spiegel voor de andere deelnemers. 

 

‘bewust–ik’ voor mensen die zich herkennen in: 
~  ik wil patronen die niet meer passen doorbreken en loslaten 

~  ik wil de regie over mijn eigen leven hebben 

~  ik sta open voor persoonlijke ontwikkeling 

~  er mankeert me niets, maar toch ben ik niet gelukkig 

~  solliciteren lukt maar niet 

~  ik wil verantwoordelijk zijn voor mijn eigen handelen 

~  ik wil balans tussen werk en privé en meer inspiratie in mijn leven 

~  ik wil wel vooruit, maar kom niet echt in beweging 

~  ik voel me onrustig en ben vaak in conflict met mezelf en anderen 

~  ik ben vaak moe en voel me regelmatig futloos 

~  ik wil het merk ‘ik’ beter presenteren 

~  ik wil leven vanuit mijn eigen kracht 

 

na afloop van ‘bewust–ik’ 
~  neem je de leiding over je eigen leven 

~  maak je keuzes op basis van wat jij écht belangrijk vindt in je leven 

~  ken je jouw kwaliteiten en ga je deze benutten 

~  heb je zicht op jouw doelen 

~  sta je rechtop en heb je meer energie 

~  kom je voor jezelf op en ben je meer assertief 

 

wanneer? 
Donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur 

21 mei, 28 mei, 4 juni, 11 juni en 18 juni 2015. 

 

waar? 
De warme uitstraling van een sfeervol ingericht kunstatelier in Tegelen zorgt 

voor een vertrouwde omgeving die rust en ruimte ademt. 

 

investering 
De investering voor ‘bewust–ik’ bedraagt € 25,- per avond, waarbij koffie en 

thee evenals een werkbundel/naslagwerk is inbegrepen. 

Bel of mail voor een kennismaking en/of jouw inschrijving naar Rudi Willemsen 

06-45088744   -   rudi@levenwerkenondernemen.nl  


