MAAK WERK VAN JE DROOM
m.b.v. CREATIEF MANAGEMENT
Dromen en verlangens voor de toekomst, hebben wij die niet allemaal?
Hoe zou jouw leven zijn, wanneer je hier echt werk van gaat maken?
MAAK WERK VAN JE DROOM is een traject voor mensen die de eerste stappen

willen zetten op weg naar het verwezenlijken van een droom. Dat kan gaan
over een eigen bedrijf beginnen, een wereldreis maken of maatschappelijk
iets bereiken, maar ook over het inzicht krijgen in een actueel probleem,
conflict of thema en wegen vinden daar verandering in te brengen.
De eerste concrete stappen van zulke processen zijn vaak het lastigst en vragen moed, doorzettingsvermogen en focus. Elk proces kent verschillende fasen en voortdurend zijn er momenten om keuzes te
maken en beslissingen te nemen. En natuurlijk zijn er ook momenten van twijfel en onzekerheid...
Dit proces brengt het spel CREATIEF MANAGEMENT op een prachtige manier in beeld. Het is een op astrologische uitgangspunten gebaseerd processpel, dat volop gelegenheid biedt actuele thema’s te onderzoeken
en inzicht te krijgen in processen die daarmee samenhangen.
Kan ik al mijn mitsen en maren aan de kant zetten en mij op mijn dromen richten?
Durf ik mijn verlangen te laten spreken en daar met hart en ziel naar te luisteren?

gaat over je eigen leven. Het gaat direct en doeltreffend in op actuele vragen en thema's en laat je zien hoe je dromen kunt verwezenlijken, lastige thema's beter kunt handelen of optimaal
kunt anticiperen op komende ontwikkelingen. CREATIEF MANAGEMENT maakt jouw toekomstige actuele proces zichtbaar middels informatie in de vorm van aandachtspunten, valkuilen, leerthema’s en groeimogelijkheden. Tijdens het spel ontwikkelt zich gaandeweg een beeld van jouw potentieel en noodzakelijke ontwikkelingsstappen, waarmee je bewust jouw route naar een oplossing, verandering of realisatie kunt volgen.
CREATIEF MANAGEMENT

Hoe werkt CREATIEF MANAGEMENT ?
De spelers maken - elk met zijn of haar eigen persoonlijke thema een reis langs de planeten van de dierenriem. Deze archetypische
bronnen van energie geven - elk op z'n eigen specifieke wijze - aanwijzingen over de ontwikkeling van het betreffende thema.
Tijdens deze reis wordt zichtbaar, hoe zich jouw thema optimaal kan
ontwikkelen, welke stappen belangrijk zijn om te zetten, hoe je
kansen en mogelijkheden (beter) kunt benutten, wat je aandachtspunten, je leerthema's, je valkuilen zijn en welke aanwijzingen voor
belangrijke stappen en groeimogelijkheden zich in het proces ten
aanzien van jouw vraag aandienen.
“Ervaar de ruimte in jezelf en laat het geen leegte zijn”, zegt Jupiter, als je die in het vissenteken ontmoet;
of “Gebruik je directheid en scherpte om je leven meer richting te geven, maar laat het geen steken onder
water zijn”, zegt Mercurius in schorpioen; of “Laat deze drie mensen maar meer zelfstandig samenwerken, dat geeft een meerwaarde voor het team...”
Zo ontdek je spelenderwijs, wat je kwaliteiten waard zijn, welke je nodig hebt, hoe je ze inzet en wat je
misschien ongebruikt laat liggen... Met deze informatie ontstaat een helder beeld, dat een belangrijke leidraad kan vormen voor de komende maanden.

"....een indringende manier om het realiseren van jouw droom
zichtbaar te maken en een plek te geven in het hier en nu...."
De cyclus MAAK WERK VAN JE DROOM bestaat uit één workshopdag, drie follow-up-middagen en een besloten interactief forum ter ondersteuning.

"....en traject om meer uit jezelf te halen en je kwaliteiten gericht in te zetten!"
In de tijd tussen de spelworkshop en de evaluatiemiddagen, heb je toegang tot een besloten interactief forum, waarin
je jouw voortgang kunt bijhouden, achtergrondinformatie kunt lezen, ideeën kunt opdoen, suggesties krijgt voor stappen die je kunt zetten, maar ook kunt reageren, vragen stellen en ervaringen delen. Het forum is vooral ook bedoeld
om je te helpen je focus scherp te houden en om elkaar te inspireren en stimuleren op weg naar het verwezenlijken
van jouw droom.
In deze workshop maak je op een bijzondere manier kennis met astrologie middels het spel
CREATIEF MANAGEMENT. En om het spel te spelen, hoef je daar helemaal geen kennis van te hebben!

"Het bijzondere aan CREATIEF MANAGEMENT is, dat het aanwijzingen geeft
om lastige thema's, spanningen of conflicten op te lossen,
onderliggende dynamieken zichtbaar maakt,
bewustzijn creëert en altijd resultaat geeft!"

Praktisch
De cyclus start op zaterdag 29 september 2018 met het spel Creatief Management. Van 10:30 - 16:30 uur.
De follow-up-middagen zijn op 24 november, 26 januari en 23 maart 2019, steeds van 13:00 - 16:00 uur.
De prijs voor het hele traject, inclusief forum bedraagt € 195,- inclusief koffie, thee en vegetarische lunch
tijdens de workshop. Bij aanmelding en betaling vóór 1 juli 2018 krijg je € 45,- korting.
De bijeenkomsten zijn bij Bellefleur, Boskwei 6, 9248 KZ Siegerswoude.
Voor het forum krijg bij aanvang een inlogcode waarmee je gedurende het hele traject overal en op elke
gewenste tijd kunt inloggen.
Hans Planje: "In mijn werk ben ik
steeds op zoek naar het levend,
Begeleiding
ervaarbaar en praktisch bruikHet traject wordt begeleid door Hans Planje, astroloog, coach en opsteller. baar maken van de astrologische
De lunch tijdens de spelworkshop wordt verzorgd door Ida de Vries.
kennis. Vele ideeën hierover hebHij heeft ook het spel CREATIEF MANAGEMENT ontwikkeld.
ben in de 90-er jaren geleid tot
o.a. dit bordspel.
En het bleek een spel met vele
Aanmelding
mogelijkheden..."
Bij Hans Planje - ook voor informatie over het spel: info@hansplanje.nl
Bij Ida de Vries - ook voor informatie over de locatie: bellefleur@kpnmail.nl
Maximum aantal deelnemers: 8.
Voor achtergrondinformatie over CREATIEF MANAGEMENT: www.creatief.management

