Op zoek naar je beste IK
Een nieuw perspectief als doelstelling
Tijd voor jezelf en de volgende stap …
Gun je dat geluk, gun jezelf de tijd die daarvoor nodig is.
Deze tijd besteed je aan vier essentiële aspecten van de weg die
je kunt bewandelen om jouw droom en ambitie waar te maken.
Deze stappen zijn:
Zingeving:
Waarom doe je wat je doet? Wat is de reden
en het nut ervan.
Zelfkennis:
Wie ben je? Wat kun je? Wat doe je? Wie
wil je zijn?
Zelfmotivatie:
Wat is je passie? Door wat wordt je
geïnspireerd?
Zelfvertrouwen: Wat blokkeert je? Wat stimuleert je? Waar
haal je lef, moed en durf?

We zoeken samen de ruimte en de natuur op. We zijn
stil en actief. We worden als herboren.
Hoe gaan we tewerk en wat mag je verwachten?
 Bij aanmelding nemen we samen de tijd om jouw doelen scherp
te stellen en af te stemmen op alle deelnemers. (Max. 6)
 Je verblijft in een Canadese blokhut met alle mogelijke
faciliteiten. Ruime living met open haard – Bibliotheek – Diverse
werkplekken – Individuele slaapplaatsen – Sauna – Terras met
BBQ - … en je kookt zelf!
 Kasterlee is “the place to be”. Duizend hectaren natuur in de
Noorderkempen (België)
 Als gastheer en begeleider is Ludo Daems je vertrouwde gids op
dit pad van ontdekking van je beste IK.
Dit programma is residentieel en loopt standaard vanaf donderdagavond tot en
met zaterdagavond. De data vind je op www.ludodaems.be of bel Ludo voor info.
Je investering in dit traject bedraagt 580 euro (excl. BTW) en omvat het totaal
inhoudelijk programma met de benodigde materialen, alle horeca faciliteiten en
de overnachtingen. M.a.w. “All-in”
Op aanvraag kan dit ook voor teams en zijn andere dagen mogelijk
Adres: Chalet De Castelle – Mastenlaan 8A – 2460 KASTERLEE - BELGIË
Contact: L.daems@pkz.be of +32 (0)475 51 18 18

