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Omgaan met autoriteit
          

Dag Aangeschrevene,

Heb jij inzicht in wat jouw patronen zijn tav van autoriteit? Bij welke autoriteit jij floreert en bij welke je in 
de weerstand gaat? En waar dat door beïnvloed wordt? 
Het is van wezenlijk belang voor de manier waarop je in werk en in de maatschappij staat. 
En in andere culturen gaat het soms weer anders.
Ik heb er wat over geschreven. Over één van de vele aspecten…
Omgaan met autoriteit.
Voel je vrij om dit blog te delen op plekken waar het interessant is voor mensen/professionals om meer 
informatie hierover te hebben.

Wil je zelf onderzoek doen naar hoe jij met autoriteit omgaan, ben je ook van harte welkom.
En natuurlijk voor alle andere werk en maatschappelijke vraagstukken, waar je eens vanuit een 
opstellingsblik naar wilt kijken. ‘Gewoon’ om je kijk breder te maken, om vanuit een ander perspectief te 
kijken, of om te kijken welke interventies zin hebben, zodat je geen tijd en geld verspild aan interventies 
die niets opleveren of waar het te vroeg voor is. Meer info…

En voor de ZZP’ers onder jullie zijn er weer twee ‘Brood op de Plank’ dagen gepland.
Het is mooi om te merken dat iedere dag weer een andere rode draad heeft. 
Die wordt bepaald door de inbreng van de deelnemers aan het begin van de dag en wordt dan in de loop 
van de dag steeds helderder.
De vorige keer was de rode draad: ‘Het is de kunst om op je dooie gemak keihard te werken’.
Dus nu zijn we allemaal ‘in onderzoek’, want HOE doe je dat nou :-).
Wat voor mij inmiddels helder is, is dat het niet iets is wat je ‘doet’, maar het is een staat van ‘Zijn’, om te 
werken vanuit innerlijke rust.
En dan is het weer de kunst om voor jezelf uit te zoeken, hoe je in de staat van innerlijke rust komt en 
vervolgens blijft. Levenslang onderzoek?
Volgende data: vrijdag 28 maart voor vrouwelijke ZZP’ers. En dinsdag 22 april voor mannelijke en 
vrouwelijke ZZP’ers.

Heb je interesse, wil je meer informatie over het bovenstaande of het je andere vragen, neem dan gerust 
contact met me op.

Hartelijke groeten,

Kruispunten
Annemieke van der Mooren
06-2194 7891
www.kruispunten.org
info@kruispunten.org   
www.hoogopgeleidewerklozeallochtonen.nl
Kruispunten op Facebook

 Annemieke van der Mooren op LinkedIN

Het staat je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar mogelijke geïnteresseerden.
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