OP DE STROOM IN SAMENWERKING MET VAN DAM OUTDOOR

Out and About… You
actieve retraite voor innerlijke groei en leiderschap

Debora - Op de Stroom
Coach van transitie- en
transformatieprocessen
voor teams en
organisaties.
Lichaamsgericht coach
op individueel niveau.

Voor wie?
Je geeft leiding in een veranderende organisatie, waar transitie
en transformatie de boventoon voeren. Dat vraagt om wijsheid
en daadkracht vanuit innerlijke balans en rust.
Deze retraite is voor mensen die vanuit een krachtige verbinding met zichzelf
richting willen geven aan hun professioneel en/of persoonlijk leiderschap.

Bert - Van Dam Outdoor
Outdoor trainer en
coach voor vele
uitdagende outdoor
activiteiten.

Deze retraite onderscheidt zich door naast aandacht voor bezinning ook actief het
lichaam aan te spreken als bron van innerlijke wijsheid. Wij herkennen ons in de
uitdrukking “een gezonde geest in een gezond lichaam”.
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COACHING

OUTDOOR

YOGA EN MEDITATIE

inzichtgevende
gesprekken,
lichaamsgerichte
coaching

mentale en fysieke
uithoudingsvermogen
in relatie tot jouw
persoonlijke vraag

lichamelijke balans
door inspanning en
ontspanning
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Grietje - Van Dam outdoor
Outdoor trainer voor
vele outdoor activiteiten,
coach en Hatha yoga
docente.

OP DE STROOM ISM MET VAN DAM OUTDOOR

Wat bieden wij?
De retraite start in Nederland met een intake en
eerste coaching, vervolgens een actief zesdaags
verblijf in Spanje en terug in Nederland volgen twee
coaching sessies ter borging en afronding.
Tijdens de intake onderzoeken we samen je
coachvraag op het gebied van persoonlijk en/of
professioneel leiderschap. Tijdens het zesdaags
verblijf in Spanje staat jouw leervraag centraal bij de
activiteiten die je doet. Er is afwisseling tussen
outdoor activiteiten, tijd voor bezinning en
coachgesprekken. Ook is er mogelijkheid om deel te
nemen aan yogalessen en meditatiemomenten.
Uiteraard is er ook tijd en ruimte voor jezelf ruimte.
Terug in Nederland ondersteunen we je om
opgedane opgedane inzichten te helpen vertalen en
borgen in de dagelijkse praktijk met nog twee
afsluitende coaching sessies.

nieuwsgierig bent hoe fysieke beweging helpend is
in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Accommodatie
De accommodatie draagt in al haar eenvoud bij aan
het komen tot innerlijke rust. Zonder de afleiding
van luxe zoals tv en wifi kom je in de gezamenlijke
ruimte gemakkelijk tot gesprek. Samen met de
andere deelnemers maak en gebruik je de
maaltijden. Mocht je echt graag alleen willen eten
dan kan dit uiteraard. Je hebt een eigen kamer en
deelt een badkamer met een of twee personen. De
accommodatie ligt in het natuurgebied Sierra de las
Nieves waar stilte heerst en in de nacht de
sterrenhemel de enige lichtbron is.

Waarom “Out and About… You”?
“Out and About … You” is echt iets voor jou, als jij
net als wij uitgaat van een gezonde geest in een
gezond lichaam, zin hebt in actief buiten leven, het
verlangen hebt om naar binnen te keren en dus

PRAKTISCHE INFORMATIE
- Intake en coaching in Nederland (op locatie) wordt verzorgd
-

door Op de Stroom in Nederland
Outdoor locatie Van Dam Outdoor in Spanje: El Burgo,
Andalusie, Spanje
Aantal deelnemers minimaal 3, maximaal 5 personen
All inclusive prijs vanaf 1695 per persoon
(exclusief vliegticket - tegen meerprijs)
Eerst volgende data: 26 t/m 31 okt en 25 t/m 30 jan.

Voor meer informatie over dit retraite of over ons kijk op onze
website of neem persoonlijk contact met ons op.
Van Dam Outdoor: www.vandamoutdoor.nl /info@vandamoutdoor.nl +31 (0)622385487 of +31 (0)683231290
Op de Stroom: www.opdestroom.nl / debora@opdestroom.nl / +31 (0)614212708
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