SABBATICAL
Eén dag offline, in de natuur, terugblikken, stilstaan en vooruit kijken.

PRAKTISCHE DETAILS

Welke stappen wil jij zetten dit jaar?

DATA EN TIJD: DO 26 MRT, DI 19 MEI,

Hoe zou het zijn om deze stappen "samen" te zetten?
Vanuit rust, in de natuur, in beweging?

ZA 6 JUN, ZA 5 SEPT,DO 10 SEPT EN
DI 6 OKT VAN 10.00 TOT 15.00 UUR
PARK ZYPENDAAL IN ARNHEM
MET ASTRID FEIJEN
WWW.ASTRIDUITARNHEM.NL EN
RIEKJE STEINMAN-TJALLINGII
WWW.DEENERGIEKELEERKRACHT.NL

LOSSE INSCHRIJVING MOGELIJK
VOOR €69,-* DEELNAME AAN VIER
SABBATICALS €199,-*
EXCL BTW VOOR ONDERNEMERS

MAX 8 PERSONEN PER GROEP
OPGEVEN KAN VIA EEN MAIL NAAR
RIEKJETJALLINGII@GMAIL.COM OF
EEN BELLETJE/APPJE 0623577822

Wil jij bewust vormgeven aan jou (werkzame) leven? Stappen
zetten die goed passen bij jou en jouw werkplek of onderneming?
Wil jij een investering doen in jezelf? In tijd, aandacht en geld?
Graag nemen wij jou de komende maanden een paar keer mee om
stappen te zetten. Vanuit rust, in de buitenlucht en in beweging
zet jij jouw gedachten en jouw creativiteit weer in beweging.
We beginnen de dag na een korte kennismaking met een
meditatie. In afstemming met jezelf en de geluiden en geuren om
je heen loop je samen met een ander en kijk je terug naar de
stappen die je tot nu toe gezet hebt. Na deze uitwisseling nemen
we de tijd om stil te staan bij waar je nu bent.
Daarna is het tijd voor een heerlijke lunch in de buitenlucht en
vervolgens gaan we verder met het creatieproces. Wat wil je
manifesteren en waar wil je aan werken? Welke stappen zijn er
voor nodig om dat te realiseren?
Gegarandeerd ga je naar huis met een fris hoofd, met nieuwe
energie en ideeën waar je vleugels van krijgt en een paar mooie
contacten om je te ondersteunen met het uitvoeren van je ideeën.

Astrid Feijen
Astrid uit Arnhem
Astrid's passie: reizen en organiseren en
mensen bij elkaar brengen in zinvolle
ontmoetingen. Met haar bedrijf Astrid uit
Arnhem combineert ze haar talenten en
passie en organiseert Astrid diverse
bijeenkomsten, teamuitjes en workshops voor
zowel de zakelijke als particuliere markt.

&

www.astriduitarnhem.nl
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Riekje Steinman-Tjallingii
De Energieke Leerkracht
Riekje's passie: persoonlijke groei,
energie en lichamelijk en persoonlijk in
beweging zijn. Naast haar werk als
energieke leerkracht in het
basisonderwijs begeleid zij mensen om
met meer energie en balans in het leven
te staan. www.deenergiekeleerkracht.nl

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"
Eind 2019 kwamen we elkaar tegen op een netwerkbijeenkomst en al gauw ontstond dit
mooie idee: Een sabbatical voor één dag. Dit idee kwam tot stand, buiten wandelend
vanuit rust en de intentie om samen te groeien. Van en met elkaar te leren en gebruik te
maken van elkaars kwaliteiten. Zonder van te voren te weten wat er mogelijk was voor
ons beiden.

Deze ervaring willen we graag met jou delen. Onze co-creatie, een Sabbatical dag, biedt
ook mogelijkheden voor jou die nu nog ongekend zijn. Wil jij met ons mee op pad? Wil
jij jouw creativiteit (weer) laten stromen en ontdekken welke volgende stappen jij wilt
gaan nemen dit jaar? We ontmoeten je graag op één of meer van de zes geplande dagen.

Niets plannen is niets doen. Ga je vier keer mee? Dan profiteer je van de kracht van
de herhaling. Een "vriendelijke stok achter de deur" om je te helpen herinneren
welke stappen je van plan was te nemen. Vier keer opnieuw kijken welke weg je van
plan was op te gaan en of dat nog steeds de weg is die je wilt gaan.
Elke Sabbatical dag heeft dezelfde opbouw. Dus je kunt er ook voor kiezen voor één
of twee dagen te komen.

Graag tot ziens bij onze sabbatical en bij vragen, aarzel niet om te bellen/mailen.

