Brood op de Plank
Kruispunten

Brood op de Plank dagen zijn toch altijd prachtige dagen.
En iedere keer zijn ze weer uniek, doordat ik werk met de onderwerpen die de aanwezige deelnemers
aandragen.
In de ochtend werken we met een algemeen deel. (en in de
middag met individuele casussen)
Ik maak grondankers van de onderwerpen die de deelnemers
aandragen en dan doet ieder zijn/haar eigen onderzoek middels
de grondankers. Aansluitend representeren de deelnemers allen
een van de grondankers en doen we daarmee een opstelling.
Zo ging het 30 september in Ommen vooral over de 'balans in
geven en nemen', over 'geld', over 'waarde' en 'eigenwaarde' en
over 'ontvangen'.
Iedere deelnemer doet z'n eigen inzichten op, op individueel en op universeel niveau.
Wat mij vooral opviel deze ochtend, is dat de lading van geld af mag. Dat geld neutraal is, en dat de
waarde er door de mens aangegeven wordt.
En wat vooral opviel is dat als de waarde aan de rechterkant, de mannelijke kant, stond van geld dat
geld in de kramp schoot en zich wel gesteund, maar ook opgesloten voelde. Terwijl als waarde aan de
linkerkant stond van geld, de vrouwelijke kant, dat zowel het geld als de waarde zich vrij voelden,
gelukkig waren en vrij konden stromen.
Gisteren ging de Brood op de Plank dag het over 'succesvol zijn', 'succes', de 'blokkade' daarop. En
over de 'essentie van je talent', een 'focus' hebben en over de 'eerstvolgende stap'. Ook dat leverde
weer interessante informatie op.
Zoals: in het begin dat de representant van de 'focus' aan dat de 'focus' de oplossing was voor alles.
Dat is ook wat we in alle ondernemerscursussen leren. Echter naar mate de 'essentie van het talent' zich
sterker ging voelen (na werk rondom de 'blokkade') voelde de 'focus' zich minder belangrijk worden, en
dat voelde ongemakkelijk voor hem. Na wat omzwervingen vond de 'focus' een nieuwe plek. Niet als
'focus' waarop al het werk gericht is, maar als 'focus/ met aandacht doen' van de dingen die nodig zijn
om de 'essentie van je talent' tot uiting te brengen... wow!
En een andere interessante was: als de 'blokkade' aangekeken wordt, dat die dan transformeert van
blokkade tot ondersteuner. En kon de 'essentie van het talent 'zich koesteren en laten steunen in wat
eerst een 'blokkade' was en nu kracht gaf. En dat het pas dan tijd is voor 'de eerste stap'...
Dus van harte welkom op vrijdag 14 november of dinsdag 9 december om je eigen thema in te
brengen, te onderzoeken en interessante inzichten op te doen, die leiden naar opheffing van blokkades
en verstrikkingen, waardoor je bedrijf en je klanten vrij kunnen stromen.
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