
          Succes hebben
Succesvol Zijn

 
 

Vorige week op de 'Brood op de Plank'dag waren en naar verhouding veel mensen bij die een 
goedbetaalde baan hebben opgezegd om voor zichzelf te beginnen. Ieder heeft daar zo zijn of haar eigen
redenen voor, maar het heeft ook allemaal te maken met meer bezig zijn met de essentie en daar meer 
van jezelf en van eigen talent in kwijt kunnen.

Op een 'Brood op de Plank'dag beginnen we de dag altijd met  grondankers ahdv de onderwerpen die 
de deelnemers inbrengen.
En omdat er zoveel mensen bij waren die een goed betaalde baan hebben opgezegd, heb ik ook 
grondankers gemaakt van 'succes hebben' en 'succesvol Zijn'.

Zo op t eerste gezicht denk je dan: 'is daar verschil tussen?'
Maar als je dat gaat voelen, dan ben je verbaast over de verschillen en wat het met je doet.
Dat kan je heel eenvoudig thuis uitproberen.
Je neemt 2 witte A4tjes. 
Op de ene schrijf je 'succes hebben' en op de andere schrijf je 'succesvol Zijn'. 
Die leg je dan op de grond op een willekeurige plek. 
Dan ga je op je gemak om de beurt op een velletje staan en dan voel je wat er gebeurt. 
En als je dat doet vanuit een open nieuwsgierigheid, zul je andere dingen voelen als dat je dat doet 
vanuit een spottende, argwanende houding ;-).

Je kan beginnen met het verschil voelen tussen de grondankers. En daarna verder voelen wat welk 
grondanker met je doet, wat het in jou aanraakt en op een 'Brood op de Plank'dag is het dan mogelijk 
om daar verder in te kijken via een opstelling.
Maar het kan ook zijn dat alleen het inzicht al zoveel doet, dat dat helemaal voldoende is.

Van harte welkom om op een 'Brood op de Plank'dag, om jouw thema in te brengen en dat 
ervaringsgewijs te onderzoeken.
Als je het niet fijn vind om in een groep te werken, of je een hele specifieke vraag hebt over je bedrijf, 
kan je ook individueel komen. 
Klik hier voor meer info over de 'Brood op de Plank' dagen, individuele sessies en 'Je Passie te 
gelde maken?'.

Ik wens je een interessant experiment!
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