Reconnect!
Terug naar jouw natuur dicht bij huis
Iedereen kent in zijn of haar leven wel een gelukservaring die verbonden is met de
natuur. Vaak zijn we dan ver weg van huis, op vakantie in het buitenland en hebben we
de rust om te genieten van de omgeving. Eenmaal terug nemen we ons voor om er
vaker op uit te gaan, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze, maar de waan van de dag slokt
ons snel op.
Door het contact te verliezen met de natuur, zijn we het contact met onszelf kwijt
geraakt. We wandelen wel eens in het bos of aan zee, maar wat is onze werkelijke
verbinding met de natuur? Onze verre voorouders wisten al hoe belangrijk die relatie is.
Wil je jouw relatie met de natuur herstellen of verdiepen en wil je ervaren wat dit je
brengt, zonder er ver voor te reizen? Ga dan aan de start van elk seizoen met ons mee
naar buiten – weer of geen weer – en ervaar zelf wat het je brengt.

JAARPROGRAMMA
Doelgroep m/v
Voor iedereen die de kracht van de natuur dicht bij huis en/of kantoor wil
benutten om beter in contact met zichzelf te zijn en op een diep niveau het
contact te herstellen met de natuur in onszelf.

DATA
Zomer 18 juni 2021
Herfst 17 september 2021
Winter 10 december 2021
Lente 18 maart 2022

LOCATIE
Wat levert het je op?
•
•
•
•
•
•

Je verbinding met de natuur heb je op een diep niveau hersteld en
je ervaart de positieve invloed daarvan (o.a. meer rust in je hoofd);
Je hebt ervaren dat je onderdeel bent van het universum en een
onzichtbaar web van mogelijkheden;
Je bent je meer bewust van het ritme van de seizoenen en de
werking van de overgangen daarin;
Je ervaart meer synchroniciteit en ‘magic’ in je dagelijkse leven;
De inzichten en hernieuwde connectie helpen je om anderen –
dierbaren, je team, je omgeving - beter en met meer gemak te
inspireren, in beweging en flow te krijgen;
Je maakt van de natuur dicht bij een vanzelfsprekend onderdeel van
je leef- en werkritme.

Diverse plekken buiten
o.a. landgoed
Duivenvoorde, Panbos
Zeist, Museum
Voorlinden

INSCHRIJVEN
De investering bedraagt € 1295,- (excl. btw) inclusief locatiekosten,
materialen en lunch. We werken met maximaal 8 deelnemers. Je kan het
gehele jaar instappen, meld je aan door een e-mail te sturen naar
info@ciccompany.nl o.v.v. “Inschrijving – Jaarprogramma Reconnect!”.

‘De mens die in harmonie
Leeft met de natuur,
is helder als water’
(Lao-Tse)

BEGELEIDING
Odette Meyer (1963) – creatief, warm, scherpzinnig en humor.
Odette – managing partner CIC Company - werkte ruim 15 jaar als leidinggevende en adviseur bij diverse organisaties. Sindsdien coacht ze mensen
en teams die willen bijdragen aan een duurzame wereld. Als kunstenares
verbeeldt Odette - in schilderijen en tekeningen - de transities in haar
persoonlijke leven maar ook in dat van anderen. In haar begeleiding combineert ze logic en magic. 06-19806589, meer informatie CICCompany.nl

INVESTERING
€ 1295,- excl. 21% BTW
incl. lunch & materiaal

