“PASSIE IS WIE JE BENT”
LUDO DAEMS SPREEKT

‘Wees de manager
van je eigen leven’
Een dosis zelfzorg op
DO 4 NOV 2010
om 20:00u in Het SWOK
Ooststr. 4a – STADEN
Een initiatief van Vitamine Q

Vergeet de goeroes, de antwoorden
op de meest essentiële vragen zitten
in jezelf, luidt de boodschap van Ludo
Daems. Hoe je die antwoorden vindt,
heeft hij samengevat in het boek
“Passie is wie je bent”. Wekelijks
spreekt hij volle zalen toe met diverse
leidinggevenden, managers, politici,...
Ludo Daems is vaak aan het werk bij
onze noorderburen, maar op 4
november aanstaande, exclusief te
gast in Het Swok te Staden. Jij, je
familie, collega's, vrienden en baas,...
jullie zijn allemaal welkom! Warm
aanbevolen alweer door ...Vitamine Q.
Ludo Daems mag dan voor sommigen onder
jullie een nobele onbekende zijn, Vitamine Q
heeft het plan opgevat, daar verandering in
te brengen.
Na Hugo Poppe, Etienne Schacht, Jan Roelens, Manu Keirse, Ignace Glorieux ,
Christine Van Broeckhoven bieden we je
graag de gelegenheid om opnieuw een heel

begenadigd spreker te leren kennen. Anders
dan de sprekers die hem voorgingen is Ludo
Daems, eigenlijk beroepshalve … een
spreker. Hij staat als geen ander bekend om
zijn “krachtige en inspirerende” presentaties.
Vanuit een ontwapenende eenvoud, zonder
angst en met een natuurlijke flair neemt hij
mensen mee in interactieve voordrachten
over onderwerpen die de essentie van het
leven raken.
Ludo Daems is als algemeen directeur van
het PKZ-instituut (Persoonlijke Kwaliteitszorg)
al heel lang bedrijvig in het coachen en begeleiden van individuen en groepen in hun
ontwikkeling, voornamelijk binnen het arbeidsproces.
Concreet
kan
je
het
omschrijven als: “Het herontdekken en
optimaliseren van passie en inspiratie op het
werk”, maar dit is naadloos uitbreidbaar voor
alle aspecten van het leven. Naar analogie
van het boek van zijn hand, hebben we deze
avond genoemd:

PASSIE IS WIE JE BENT.

Niet zomaar een warme aanrader, beste
mensen, het is de bedoeling dat je uit deze
voordracht ook iets meeneemt voor jezelf.
We lieten je in het verleden al kennismaken
met de geheimen van het klimaat, medische
implantaten, gezonde voeding, omgaan met
verlies, tijdsbesteding of dementie .. deze
keer gaat het over jezelf en over empathie,
over het invullen van je leven en je
werksituatie
met
passie,
creativiteit
zingeving, vertrouwen en inspiratie.
Ludo Daems behoort in Nederland tot de top
5 meest gevraagde sprekers. Hechten
Nederlanders nu eenmaal meer belang aan
sociale vaardigheden en passie bij wat ze
ondernemen dan Belgen? In ieder geval
hebben zij vlugger een regering gevormd,
ook
in
moeilijke
omstandigheden.
Nederlanders
zijn
misschien
grotere
opportunisten en om hun doel te bereiken
doen ze een beroep op … een Vlaming.
Wij willen je laten meeproeven van de visie
van Ludo Daems en dat kan op:
donderdag 4 november
20:00 u
in het SWOK te Staden
(Ooststraat 4a).
Zoals steeds houden wij eraan deze lezing
aan te bieden tegen een onovertroffen
democratische prijs van 6 EUR. Vergis je
niet: tegen deze prijs kan je met je
toegangsticket zelfs ook nog een drankje
nuttigen in de foyer. Of hoe Vitamine Q het
nuttige aan het aangename koppelt en het
leerrijke aan het ludieke. Ludo Daems
belichaamt als spreker beide aspecten.
Ongeacht het aantal mensen in de zaal, krijg

je bij hem het gevoel in je huiskamer te
zitten.
Wees verzekerd dat er een en ander, gaande
van bruikbare ideeën tot creatieve uitspattingen, zal blijven nazinderen. Misschien is het
hoog tijd dat je “met passie” balans in je
eigen leven brengt tussen werk, ontspanning,
gezin,... Voor wie de microbe te pakken krijgt
op deze bewuste donderdagavond en er
meer over wil weten, wordt het gelijknamige
boek achteraf te koop aangeboden. Op de
achterzijde staat volgende tekst afgedrukt:
Dit boek laat je zien hoe al datgene wat je in
je hebt zich optimaal kan ontwikkelen. De
weg naar energie, vertrouwen, rust en
succes. Wie zijn passie vindt en gaat delen
met vrienden, familie en collega's stuurt een
positieve energie uit naar zijn omgeving en
biedt ook anderen kansen. Je deelt niet
alleen, je inspireert anderen om jouw
voorbeeld te volgen. Gedeelde passie staat
garant voor een omgeving die jou steeds
beter gezind wordt. Dit alles maakt het
eenvoudiger
om
op
lange
termijn
gepassioneerd te blijven. Hoe groter de
passie, hoe meer je je onbeperkte mogelijkheden gaat benutten.
Warm aanbevolen, deze lezing. Ga even
gemakkelijk zitten voor dit boeiend betoog.
Kom eens luisteren naar een frisse en
nieuwe benadering van je dagelijkse
bezigheden en samen met jou hopen wij met
Vitamine Q, dat deze avond je bij blijft.
Hopelijk tot ziens.
De zelfzorgers van Q.

Praktisch:
Voorinschrijving dmv overschrijving van € 6,00 pp (1 drankje
inbegrepen) op rekeningnummer 776-5907085-76 van Vitamine Q –
Kerkhofblommenstr. 13, 8840 Staden.
Je tickets zullen de avond zelf klaar liggen in de Foyer.

