
Leiderschap vanuit het Hart
Elk mens verlangt naar het geluk, een leven 
waarin men zich verbonden voelt met de 
omgeving. Dat hetgeen we doen zonder moeite 
verloopt. Dat ons leven een leven van creatie 
is. Vanuit ons onbewuste, en vaak omdat we 
ons door onze omgeving laten leiden, zijn we in 
afwachting op anderen om dat geluk te ervaren. 
Waar het werkelijk om gaat is dat jij kiest en 
gaat luisteren naar wat jouw hart je vertelt.

Maak verbinding met je principes

Leiderschap vanuit je hart betekent dat je hart, 
ziel én hoofd een belangrijk kompas zijn in jouw 
leven. In deze training maak je kennis met alle 
aspecten van het menselijk wezen: ons hoofd, 
ons fysiek, ons hart en spiritualiteit, en leren 
we deze aspecten met elkaar te verbinden en 
vanuit deze verbinding ons leven te leiden. Je 
maakt vervolgens kennis met hoe je dit in de 
dagelijkse praktijk toe kunt passen.

De training is ervaringsgericht opgezet. Dit 
betekent dat er theorie aanwezig is, maar 
niet op de voorgrond. We gaan vooral doen, 
ervaren, delen, voelen en leren.

Voor wie

Deze training is geschikt voor iedereen die zijn 
of haar bewustzijn wil vergroten en persoonlijk 
effectiever wil zijn.

Resultaat van jouw deelname aan deze training

• Inzicht in wat persoonlijk leiderschap vanuit 
je hart voor jou betekent.

• Verbinding met de principes die jouw leven 
leiden.

• Je komt in actie om de leider in jouw wereld 
te zijn.

Tijdsbesteding

• Vrijdag 23 februari, 19.30 – 23.00 uur.
• Zaterdag 24 februari, 10.00 – 23.00 uur.
• Zondag 25 februari, 10.00 – 18.00 uur.
• 1 uur individuele voorbereiding.
• 1 uur persoonlijke coaching na de training.

Trainer

Johan van Bavel, coach/trainer en eigenaar van 
Intention, aangesloten bij de International Coach 
Federation (ICF).

Locatie

Groepsaccommodatie Beukenhof, Capucijnenstraat 46 
in Biezenmortel. 

Prijs

Kosten bedragen €495,— excl. BTW (incl. voor 
particulieren). Inclusief catering, overnachting in een 
tweepersoonskamer en 1 uur persoonlijke coaching na 
de training op een door jou gewenst moment.

Informatie en inschrijven

Stuur een e-mail naar info@iaai.nl en één van onze 
coaches neemt contact met je op. Of schrijf je direct in 
via www.iaai.nl/trainingen.
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