
Hoi Elise,

Vandaag ben ik bij je op bezoek geweest.
We hebben vele aspecten besproken.
Begonnen met een update over jouw en mijn ontwikkelingen.
Daarin vroeg je of je een workshopsessie “Dreamin’ Your Leadership” mag proberen.
Je hebt eerder soortgelijke sessies met mij gehad.
Daarvan weet ik dat ik daar heel veel beter in m’n vel ben gekomen.
Het is dus een akkoord.

Je begon met vragen te stellen over kwaliteiten en hoe ik denk over (positieve danwel
negatieve) verbeteringen.
Je tijdsdruk is dan confronterend, maar het sluit warrige ideeën uit.
Je hebt me dan bij de les.
Daarna wilde je van mij weten welke droom ik heb en daarna in relatie tot de eerder
gevraagde kwaliteiten.
Wow, dat is een uitdaging.
Beelden van virtuele situaties speelden, door mij in een soort trance te brengen, door m’n
hoofd.
Kon ze in eerste instantie niet plaatsen, maar toen je daarover vragen ging stellen kwam het
e.e.a. op een plaats.
Tegelijk werd ik bewust (door de trance) van een veel grotere omvang.
Ik zag mezelf in een bijna ideale virtuele wereld waarin alles goed was.
Dat is natuurlijk niet de werkelijkheid.
Gelukkig heb je mij uitgevraagd over dit ideaalbeeld.
Maar daar bleef het niet bij.
Je hebt heel helder verklaard wat mijn virtuele wereld bedoelde, want het is een boodschap.
Daarna hebben we samen besproken wat ik wil en hoe ik dat kan bereiken.
Ja, hoe simpel kan dat zijn.
Als hulpmiddel heb je mij een kompas meegegeven.
Ik heb daarvan met jouw hulp zelf de richting, energieën, doelen en kwalificaties kunnen
bepalen.
Dat is een geweldige ervaring.
Na beëindiging bleek voor mij pas hoe ingrijpend en leerzaam deze sessie geweest.
Ik geloof het zelf nog niet helemaal, maar ik heb echt een richting, methode en motivatie
meegekregen om mijn droomdoel te bereiken.
Het kompas (richting) staat in m’n geheugen.
De methode (kwaliteiten) heb ik veel beter op m’n netvlies.
En de motivatie is er gewoon vanwege jouw professionele kwaliteiten (er is geen ontwijken
aan je vraagstelling om antwoorden vanuit het hart te geven).
Je weet iemand tot het uiterste aan te sporen.

Het was een leerzame, maar vooral ook rustgevende en stabiliserende, ervaring.


