
Iets met... het persoonlijk jaar

Een eerste kennismaking

Datum:

Seizoen:

Thema:

Organisatie:

17 september van 19u00 t.e.m. ongeveer 21u00

Zomer '19, 2019

Persoonlijke groei & Ontwikkeling

ITIP

In 2019 start in de Heerlijckyt voor de negende keer Het Persoonlijk Jaar, een inspirerende leergang voor

persoonlijke ontwikkeling. Dit traject is ontwikkeld door en wordt begeleid vanuit het ITIP uit Nederland, een

toonaangevend instituut op het gebied van persoonlijke ontwikkelingstrajecten en organisatieontwikkeling.

Ter introductie van Het Persoonlijk Jaar verzorgt Liesbeth Verboomen vanuit het ITIP een info-avond.

‘Op deze avond laat ik je kennismaken met het ITIP. Wie zijn we, wat doen we en hoe werken we? Welke

basisprincipes liggen aan ons werk met mensen ten grondslag? Daarnaast komt aan de orde wat je kunt verwachten

als je gaat deelnemen aan Het Persoonlijk Jaar. Ik zal over de inhoud van het programma en onze manier van werken

vertellen. We zullen enkele korte ervaringsoefeningen doen, gaan met elkaar in gesprek en er is ruimschoots

gelegenheid om vragen te stellen. Je bent van harte welkom!’

Klik hier om je in te schrijven

 

samen met ITIP



Voor wie?

Een kennismakingsavond voor iedereen die interesse heeft in en wil kennismaken met het jaartraject "Het

Persoonlijk Jaar".

Door wie?

Liesbeth Verboomen

Ik ben gepassioneerd door persoonlijke groei en diepmenselijke verbinding.

Keer op keer word ik diep geraakt wanneer ik bij iemand de innerlijk verborgen schatten

aan de oppervlakte zie komen.  Mensen beseffen te weinig hoeveel geluk, kracht en

schoonheid er in zichzelf schuilen.

 

Ik ben sinds enkele jaren begeleider van het Persoonlijk Jaar. De kracht van de groep

vertaalt zich in een niet aflatende liefdevolle uitnodiging en veilige leerplek om je

kwetsbaarheid en kracht te onderzoeken en vorm te geven. 

 

Bezoek de website | +32 (0) 496/280625

Neem een kijkje op onze kalender (heerlijckyt.org/ontwikkelen) voor

meer info over de inhoud en praktische details van dit programma.

Heerlijckyt van Elsmeren Weg op Halen 2 - 3450 Geetbets

www.heerlijckyt.org | tel: +32 (0) 11 69 68 75
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