LEADING BY BEING
Leading by Being richt zich, via een diepgaand proces, op de ontwikkeling van persoonlijk
leiderschap. Daarmee bedoelen we: ‘de kracht om vanuit een intrinsiek sterke balans jezelf
en anderen te leiden of te begeleiden, en dat in een voortdurend veranderend
maatschappelijk gegeven.’
We engageren ons om alle deelnemers te helpen hun eigen authentieke maatschappelijke
positie te vinden en/of op te bouwen. Om in staat te zijn anderen te leiden of te beïnvloeden
vanuit fundamentele waarden zoals integriteit, kracht, moed, kwetsbaarheid en liefde.

Doelgroep
Voor iedereen die hetzij maatschappelijk, hetzij bedrijfsmatig bewust is van zijn/haar
leiderschapspositie, en die via een persoonlijk ontwikkelingstraject zijn/haar draagvlak wil
verruimen.
Ook voor diegenen die hun maatschappelijke roeping nog niet gevonden hebben of kwijt
zijn geraakt. Via LBB worden deelnemers gesterkt in het maken van keuzes en opnieuw
koers te kiezen.
We denken aan bedrijfsleiders, teamleiders, projectleiders, politici, academici, consultants,
journalisten, trainers, opvoeders, kunstenaars.

Werkwijze
Leading by Being kent een holistische aanpak om het persoonlijk groeiproces te
ondersteunen. We integreren een ruim aanbod aan werkvormen, die de deelnemers op de
verschillende niveaus van ontwikkeling zullen activeren.
We werken op:
1. een psycho-emotioneel niveau, met concepten en oefeningen ontleend aan de rijke
geschiedenis van de gestalt- en systeemtheoretische scholen (van Perls tot Hellinger)
2. een bio-energetisch niveau met concepten en oefeningen die een toegang geven tot
het begrijpen en ervaren van de intelligentie van het lichaam (van Lowen tot Roth)
3. een transpersoonlijk niveau met concepten en oefeningen ontleend aan de rijke
wereld van meditatie en energiewerk (van Barnett tot Wilber)
Het voeden van de verschillende centra van intelligentie is een basisbestanddeel van alle
modules die Leading By Being aanreikt. Het niet openen en vrij maken van één van deze
levenskanalen, uit zich op een emotioneel niveau in één of andere vorm van onevenwicht.

Data:
Module 1 – Personal Dynamics (hoofdbegeleider Anja Hueber):
Locatie:

Schaluinenhoeve, Schaluinen 11, 5111 HB Baarle-Nassau, Nederland
In deze eerste module ga je als deelnemer ervaren en onderzoeken hoe je, net als ieder ander mens, specifieke
zelfbescherming strategieën en patronen ontwikkeld hebt.
Tegelijkertijd ontdek je jouw specifieke manier om daar vrij(er) van te zijn.

Blok 1
08 – 11/03/2022 (op 10/03 is er een avondprogramma voorzien tot max. 21u30)
Blok 2
21 - 22/04/2022 (op 21/04 is er een avondprogramma voorzien tot max. 21u30)
Blok 3
02 - 03/06/2022 (op 02/06 is er een avondprogramma voorzien tot max 21u30)
Trainers tijdens blok 1 en 2 van Module 1: Anja en James
Trainers tijdens blok 3 van Module 1: Anja en André
Prijs: 2040 euro trainingsfee + 975 euro accommodatie en maaltijden, exclusief BTW.
In de accommodatieprijs zijn alle lunches en het avondeten op de dag van het avondprogramma
inbegrepen in de prijs. Alle overnachtingen en avondeten op andere dagen dienen door de deelnemer
zelf geboekt te worden bij de locatie.

Module 2 – Group Dynamics (hoofdbegeleider André Pelgrims):
Locatie:

Aux Arrouberts, 32140 Saint-Blancard, France (blok 1)
Schaluinenhoeve, Schaluinen 11, 5111 HB Baarle-Nassau, Nederland (blok 2 en 3)
Elke deelnemer zal zijn/haar eigen patronen verder in groep onderzoeken. In hoeverre maakt een groep mij als
individu vrij of onvrij? Welk stuk van mijn verleden ontmoet ik in contact met de anderen in de groep? Deze
vragen zullen verkend worden. Parallel hiermee zullen we de groei van de groep observeren en duiding geven
bij mechanismen die de groep doen groeien dan wel doen regresseren.

Blok 1
13 - 16/09/2022 (residentieel)
Blok 2
26 - 28/10/2022 (op 27/10 is er een avondprogramma voorzien tot max. 21u30)
Blok 3
16/12/2022 (geen avondprogramma)
Trainers tijdens blok 1 en 2 van Module 2 : André en Anja
Trainers tijdens blok 3 van Module 2: André en James
Prijs: 2040 euro trainingsfee + 930 euro accommodatie en maaltijden, exclusief BTW.
In de accommodatieprijs is alle accommodatie inclusief overnachtingen van 12/09 tot 15/09 (4 nachten)
inbegrepen in de prijs. De prijs is exclusief reiskosten en eventuele overnachting op 16/09
In de prijs zijn alle lunches en het avondeten op dagen met een avondprogramma inbegrepen..
Alle overnachtingen en avondeten op andere dagen dienen door de deelnemer zelf geboekt te worden
bij de locatie.

Module 3 – Change Dynamics (hoofdbegeleider James Bampfield):
Locatie:

Schaluinenhoeve, Schaluinen 11, 5111 HB Baarle-Nassau, Nederland (blok 1 en blok 2)
La Terra Saggia, Contrada Bagno di, 62027 Pitino MC, Italië (blok 3)
De derde module is erop gericht om de veranderingen die begonnen zijn in modules 1 en 2 te bestendigen, en
om de materie van persoonlijke verandering te bestuderen vanuit verschillende perspectieven, waaronder het
socio-culturele en spirituele.
Op korte termijn uit verandering zich als de voorbereiding op de ‘coming out’ van LBB: terug in de wereld
stappen met een nieuw zelfinzicht en een nieuwe doelgerichtheid. Op lange termijn zullen de deelnemers leren
hun eigen ontwikkelingsproces te sturen op een manier die hen de rest van hun leven van pas zal komen.
Het einddoel is: ontdekken wat onze taak is in de wereld en hoe we die kunnen uitvoeren.

Blok 1
26 - 27/01/2023 (op 26/01 is er een avondprogramma voorzien tot max.21u30)
Blok 2
16 - 17/03/2023 (op 16/03 is er een avondprogramma voorzien tot max. 21u30)
Blok 3
02 - 05/05/2023 (residentieel)
Tijdens Blok 1 en 3 van Module 3 zijn James en Anja de trainers.
Tijdens Blok 2 van Module 3 zijn James en André de trainers.

Epiloog
Locatie: Schaluinenhoeve, Schaluinen 11, 5111 HB Baarle-Nassau, Nederland
Datum:

09/06/2023 (Trainers: André, Anja, James)

Prijs Module 3 + Epiloog: 2295 euro trainingsfee + 1705 euro accommodatie en maaltijden, exclusief
BTW.
In de accommodatieprijs is alle accommodatie inclusief overnachtingen van 01/05 tot 05/05 (5 nachten)
inbegrepen in de prijs. De prijs is exclusief reiskosten.
In de prijs zijn alle lunches en het avondeten op dagen met een avondprogramma inbegrepen..
Alle overnachtingen en avondeten op andere dagen dienen door de deelnemer zelf geboekt te worden
bij de locatie.

