Dialoogtraining 2012
De Hamermolen, Ugchelen
8 – 10 november

DE KRACHT VAN LUISTEREN
Het geheim van wezenlijk communiceren
Met speciale gast Sioux-Chief Phil Lane Jr.
Hoe ga jij om met dynamiek in het dagelijks leven? Hoe breng je innerlijke ideeën,
dromen, plannen naar buiten? Ben jij zelf beginpunt in de veranderingen om je heen?
Wil je werken aan jouw persoonlijke leiderschapskwaliteiten? Wil je meer leren over
jouw essentie, over jouw kwaliteiten, en diepgaand (naar jezelf) luisteren? Wil je
jezelf ervaren als instrument in het begeleiden van groepsprocessen? Faciliteren
vertrouwend op je intuïtie? Leren van elkaar: hoe dit effectief in te zetten in je eigen
(werk-)omgeving?
Je bent van harte welkom op de jaarlijkse dialoogtraining van de World Dialogue
foundation!
Als groep deelnemers en trainers dompelen we ons twee dagen onder in een
inspirerend en intensief proces waarin met elkaar de dialogische principes worden
doorleefd: echt luisteren, spreken vanuit het hart, en de kracht van intentie. Mensen
kunnen de wereld veranderen.
Het thema van dit jaar is: ‘De kracht van luisteren’.
Listening creates a holy silence... When you listen generously to people, they can
hear truth in themselves, often for the first time. – David Whyte

EEN NIEUWE TRAININGSOPZET – met variatie en keuze mogelijkheid
De training kent een afwisseling van plenaire momenten en keuzeworkshops. Plenair
zullen we onder andere met storytelling en ceremonies onder leiding van Phil Lane
Jr. stilstaan bij de principes en de native oorsprong van de talkingstick methodiek.
In de keuze workshops kies je verdiepende werkvormen die je aanspreken.
Hierin ervaar je ondermeer de kracht van energiewerk, gronden, werken met stilte en
intentie, de lichamelijke en geestelijke finesses van het luisteren in dialoog.

Door de dagen heen doe je ervaring op met verschillende facilitators en verschillende
cirkels. Aan het eind van de training ontvang je een hand-out waarin de toegepaste
methodieken en achtergronden beschreven staan.

LEERPROCES
Integraal leren en ervaren staat in deze dagen centraal. De training is een combinatie
van intuïtie, ervaren en denken.

VOOR WIE
De training is geschikt voor zowel mensen die voor de eerste keer met dialoog in
aanraking komen als mensen die zich al meer verdiept hebben in dialoog.
Op aanvraag ontvangen deelnemers na afloop een certificaat van deelname.
PLAATS EN TIJD
Naast een vernieuwd programma hebben we dit jaar gekozen voor een nieuwe,
inspirerende locatie: de Hamermolen in Ugchelen bij Apeldoorn
(www.dehamermolen.nl). Dit sfeervolle conferentiecentrum met bijzondere keuken is
gelegen in de bossen pal ten zuiden van Apeldoorn.

Voor de overnachting maken we gebruik van de nabijgelegen Stay-okay Apeldoorn.
De training duurt van donderdag 8 november 17:30 uur tot zaterdag 10 november
17:00 uur.

DEELNAMEKOSTEN
Particulier: Voor particulieren kost de training € 475,- (incl. verblijfskosten).
Zakelijk:
Op aanvraag kan een BTW-factuur, worden verzorgd. In dit geval
brengen we € 550,- in rekening (incl. verblijfskosten, excl. BTW).
De opbrengst uit de training zal worden gebruikt voor andere maatschappelijke
doelen van de stichting. De organisatoren van de World Dialogue foundation werken
op basis van een onkostenvergoeding.
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AANMELDEN
Aanmelden kan per email: aanmelden@worlddialoguefoundation.org.
Vermeld je adres, e-mail en eventueel de naam van degene van wie je de
uitnodiging hebt ontvangen.
Dit jaar maken we ook gebruik van LinkedIn omdat het ons werk overzichtelijk
maakt. Vandaar ons verzoek: wil je je ook even op LinkedIn aanmelden?
Onze training is te vinden als Event onder het kopje More. Dan kan je
bovendien zien wie er nog meer komen en delen met anderen!
De aanmelding is definitief bij ontvangst van het verschuldigde bedrag op
Triodos Bankrekeningnr 198 518 404, t.n.v. Stichting World Dialogue
foundation te Den Haag o.v.v. Dialoogtraining november 2012.
Bij te veel aanmeldingen wordt een wachtlijst aangelegd.
Bij plotselinge verhindering is er vanaf 4 weken voor de aanvang van de
workshop geen annuleringsmogelijkheid. Vervanging is uiteraard wel mogelijk.
Voor meer informatie over het programma, bel Bernhard Holtrop 06-21 577
221 of mail je vraag naar bernhard@worlddialoguefoundation.org

Voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen aan iedereen in jouw omgeving die
graag kennis wil maken met dialoog!
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