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Respectful Confrontation

®
 weekend workshop met Joe Weston

24 t/m 25 september 2016; zaterdag 9.00 - 19.00 en zondag 10.00 - 18.00
 

 

Het aangaan van confrontaties met compassie en

betrokkenheid

Zorgen voor wat jij nodig hebt en echt gehoord worden?

Je ruimte opeisen in zowel liefdevolle als agressieve situaties?

Je kwetsbaarheid & gevoeligheid koesteren én in je kracht

blijven?

Deze training, geproduceerd in samenwerking met Manon Romijn Training & Coaching, is

ontworpen voor individuen die streven naar blijvende verandering op het gebied van communicatie,

productiviteit, tijd en stress management, respectvol leiderschap, persoonlijke kracht, vrijheid en

voldoening. Ook geschikt voor corporaties, organisaties, bestuurs- en overheidsinstellingen.

De Respectful Confrontation ervaring is uniek omdat het voorbij alle theorie gaat. Het voegt

dynamische interactieve oefeningen samen met eenvoudig te gebruiken 'gereedschappen'.

Deelnemers kunnen diepe inzichten in zichzelf krijgen, een verrijkte relatie met en tot anderen en

een makkelijkere methode om uitdagende situaties aan te kunnen gaan met meer compassie, begrip

en integriteit.

We werken onder andere met meditatie, basistechnieken uit traditionele vechtkunsten, ademwerk en

interactieve rollenspellen. De oefeningen helpen je de theorie in het dagelijks leven toe te passen.

Hierdoor zul je ervaren en werken aan:

Hoe energiek en krachtig je lijf kan zijn

Grotere effectiviteit en invloed, ook op de werkvloer

Hoe je in vertrouwen je grenzen kunt stellen

Vergroten van je zelfvertrouwen

Hoe écht luisteren je helpt

Het verdiepen van je relaties en intimiteit

Hoe je jouw authenticiteit kunt inzetten

Oplossen van misverstanden

Waar je persoonlijke krachtbron zit en diepere innerlijke vrede.

Joe wordt op deze dag geassisteerd door ervaren workshopbegeleiders, en de workshop wordt in

het Nederlands gegeven.

Over Joe Weston

Joe Weston is een internationale workshopbegeleider, schrijver, trainer, life coach, creatieve sociale

activist en een strijder voor vrede. Hij is auteur van het boek MASTERING RESPECTFUL

CONFRONTATION.

Geboren en opgeleid in New York, woonde 17 jaar in Amsterdam. Nu woont en werkt hij in

Washington DC. Hij geeft oa trainingen aan NASA, World Bank en het Nederlands Consulaat. Joe

brengt een enorme rijkdom aan inzichten mee, gebaseerd op vele lessen uit de traditie van Tai Chi

Chuan, Tibetaans boeddhisme en andere spirituele tradities, aangevuld met zijn ervaringen in het

theater en bedrijfs- trainingen.

Hij werkt ook met gewonde veteranen, organizaties in Beirut, Palestijn en Israel, en geeft op

vrijwillige basis boeddhistische lessen aan gevangenen in het Liberation Prison Project. Meer

  

 

 

Plaats:

Flow Plaza

Zaanenstraat 18 1 hoog

2022 CP Haarlem

www.flowplaza.nu

Kosten:

€475,- (incl. thee, koffie, lichte snacks)

Voor meer informatie en aanmelden, contact:  

manon@respectfulconfrontation.nl

                           

Mocht je wat vragen hebben, aarzel dan niet contact

met ons op te nemen:

Manon Romijn 06-29 550 549

Aangezien Joe hier speciaal voor naar Nederland

komt help je ons met een snelle reactie!

 


