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pilot – deelname tegen kostprijs!

'Wat ik in de wereld wil zetten & wat ik in mijn wereld wil ervaren.'
We hebben steeds twee keuzes. Angst of Liefde. Daar tussen in zit moed, de durf om te
voelen, voluit te leven en datgene te doen wat je écht wilt.

De Hof van Axen. Een heerlijke plek waar jezelf op nieuw kunt uitvinden.
Zoek je naar meer kwaliteit en geluk in je
leven? Wil je jezelf fit en vitaal voelen?
Verlang je naar meer diepgang in je
relaties?
Loop je vast? Gun jezelf de tijd om weer in
balans te komen en een nieuwe stap
maken. Laat je bloed weer stromen.
Durf te prutsen! Wil je het beste uit jezelf
halen? En heb je behoefte aan inspiratie
en support?

Welkom thuis!
Je hoeft het niet alleen te doen. Samen is veel leuker. Hier ontmoet je mensen die de moed
hebben om met gelijkgestemden het avontuur van ‘groeien en loslaten’ aan te gaan. De reis
van binnen naar buiten.
Waarom een Durfik sabbatical?
Persoonlijke ontwikkeling is de basis van professionele ontwikkeling.
Balans in persoonlijke groei & spiritualiteit, vitaliteit en loopbaan is nodig om als mens je
volledig potentieel te kunnen leven. Vergelijk het met jongleren, waarin je steeds 3 ballen in
de lucht moet houden.

Door tijdgebrek en gewoontes of na een heftige gebeurtenis zoals een ontslag, een scheiding
of geboorte, dan raak je uit balans, of je loopt vast. Je voelt je moe, ongelukkig of
ontevreden. Dat kan anders.
Wij geloven dat iedereen dromen heeft, onafhankelijk van zijn of haar positie. We zien dat
veel mensen zijn bevroren. Ze kunnen niet goed meer bij hun innerlijke waarheid, hun
werkelijke verlangens en hun ware ambitie komen. Ze zijn niet meer in contact met hun
gevoel. Gun jezelf de tijd om te ontdooien. Met de sabbatical brengen we je terug in contact
met je lijf en je gevoel en met waarom je hier bent. We creëren samen een professionele
ruimte waarin je jouw talent kunt laten zien!
“Every human being senses an inner longing that goes deeper than the longings for
emotional and creative fulfilment. This longing comes from sensing that another, more
fulfilling state of consciousness and a larger capacity to experience life must exist.”
Eva Pierrakos
Wat is de Durfik Sabbatical?
De sabbatical is een ‘intensive’ en staat gelijk aan een loopbaan coachtraject waar je
normaliter een paar maanden voor nodig hebt.
De sabbatical is een platform voor changemakers. Talentvolle mensen die iets in de wereld
willen zetten. Het begeleidend team ontwikkelt met liefde en vakmanschap steeds een uniek
synergetisch programma.
Een programma met tijd voor jezelf en het krachtige effect van een groep. Soms actief, soms
in stilte en rust en soms zelfs grensverleggend.
Even helemaal uit je dagelijkse routine. Inspiratie opsnuiven. Genieten. De tijd nemen. Op
adem komen. Groeien.
Hoe werkt zo’n sabbatical?
Je gaat ervaren, beleven, voelen, plezier
hebben. Uit je comfortzone. Je gaat staan
in ‘het niet weten’ en je komt daardoor
steeds meer bij jezelf, bij je vitaliteit, je
verlangen en bij datgene wat je wilt
betekenen. Je geeft jouw leven een
nieuwe wending. Voor iedereen is deze
ervaring uniek.

Jij mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn;
en je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd.
Anna Terruwe

UBUNTU de kracht van de tribe
We creëren een open sfeer waarin je wordt uitgenodigd om jezelf te laten zien. Om op jouw
eigen manier nieuwe dingen uit te proberen, je grenzen op te zoeken én te verleggen. Je
komt steeds meer in je lijf, embodiment, zodat je daadwerkelijk gaat voelen wat je wilt en
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wat je nodig hebt.
We maken gebruik van de kracht van de tribe.
Ubuntu betekent ‘Ik ben omdat wij zijn’. Je hoeft het niet alleen te doen! De interactie met
anderen gecombineerd met rust en stilte bouwt een collectieve energie op, waaruit nieuwe
dingen ontstaan. Leren van en met elkaar.
De smaak van het goede leven.
Hier ben je in ‘de bubble’, zonder Ipad, laptop en zonder telefoon. Een oase. Hier beleef de
tijd anders. De Grieken noemen het ‘kairos’, het oude Griekse woord voor ‘het juiste
moment’ , Boeddhisten zeggen ‘in het hier en nu zijn’. In ons dagelijks leven staat ‘chronos’
centraal. De kloktijd bepaalt ons ritme; opstaan, werkafspraken, sport, het is allemaal
geregeld.
Hier val je even stil en beleef je het ‘hier en nu’.
Je eet met aandacht. Eerlijk, zelfgemaakte eten doet je goed. Heerlijke smooties en sappen.
Voel dat samen eten aan een grote tafel een ‘Kairos’ moment is. Geniet.
Achtergrond
De basis van de sabbatical is de Theory-U van Otto Scharmer.

Daarin maak je steeds een reis in de vorm van een ‘U’. Je gaat steeds beter waarnemen en
voelen (sensing) hoe een situatie werkelijk is. Wat vast zit, wat zijn tijd heeft gehad en wat
losgelaten wil worden. Vanuit stilte en aandacht ontstaat ook telkens als vanzelf iets nieuws.
Sensing, letting go, letting come.

Een outline van het Programma
De rode draad van de sabbatical is balans
in hoofd, hart & ziel en handen.
Dat zie je terug in het programma.
Zingeving, diepgang, speelsheid én
aandacht voor het experiment.
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Hoe zou jouw Sabbatical er uit kunnen zien
Waar verblijf je?
In de hof van Axen, een bijzonder centrum midden in de natuur. Je hebt een twee
persoonskamer (die je eventueel -mits er plek is- kunt upgraden naar een
eenpersoonskamer). Drie heerlijke maaltijden per dag.

Een zorgvuldige intake
Elke deelnemer krijgt een uitgebreid intake formulier en een schrijfopdracht. Zodat we
weten wie je bent en het proces al in gang wordt gezet.

Dagelijkse startsessie in kleine groep
Elke dag start je in je eigen sharing groep en deel je hoe het met je gaat. Er is ruimte en
aandacht voor jouw verhaal. We gebruiken daarbij de talking stick, een eeuwenoude tool die
in Afrika en door de native Americans werd gebruikt om de dialoog te faciliteren.

Dagelijkse groepssessies yoga, meditatie en personal fitness.
Beweging ondersteunt verandering en houdt je vitaal. We starten de dag met een meditatie,
yoga of stiltewandeling. Verrassende ‘Tabata-workouts’.
Steeds zo afgestemd dat zowel beginners als gevorderden aan hun trekken komen.

Vitaal koken ‘Do it your self’ Ayurvedisch.
Je bent wat je eet. Goede voeding is de basis van je vitaliteit. Ontdek wat het effect van
voeding je energie. Eenvoudige, pure gerechten zijn heerlijk. Ontdek hoe je thuis relaxt,
lekker en gezond kunt koken. En als je weet hoe je met kruidencombinaties een smaak
creëert (Grieks, Indiaas, Italiaans, Mexicaans, pittig of juist zoet) dan kun je eindeloos
variëren.

Embodied Learning.
Je hoofd weet niet alles. Je lichaam is ook een bron van wijsheid. De bijzondere techniek van
Social Presencing Theatre van Arawana Hayashi gebruikt de wijsheid van je lichaam en die
van de groep om je te laten ervaren hoe je jezelf vastzet (stuck). Je leert hoe je jezelf weer
kunt bevrijden.

Loopbaan, dromen & daden (sweetspot)
Tijdens de sabbatical is er steeds aandacht
voor je talenten en datgene wat jij in de
wereld wilt zetten. Wat is de rode draad in
je leven. Wat zijn je dromen?
Waar ben je goed in en waar krijg je
energie van? En wat heb je nodig om
datgene te doen wat je het liefste doet?
Durf je er voor te gaan?
Wie kunnen je helpen? Je gaat op zoek
naar jouw ‘sweet spot’.

De creatieve kracht van je onderbewuste
We gebruiken je creativiteit om naar boven te halen waar je met je ‘mind’ niet bij kan.
Beelden zeggen meer dan woorden. Beelden geven je inzicht in wie je bent en waar je heen
wilt. Je stopt er meer in dan dat waar je bewust van bent. Laat je verrassen!

Zingen en Dansen
Dans je nog wel? Zing je nog wel?
Muziek maakt iets in je wakker. Je wordt er blij van, krijgt zin om te dansen of om weg te
dromen. Je hoeft niet goed te kunnen dansen, het gaat om het vinden van je eigen
bewegingen vanuit je hart.
Wanneer je stem vrij komt, voel je dat je energie gaat stromen. Het gaat niet om mooi
zingen. Je stem brengt je dicht bij jezelf. Bij wat er in je leeft en wat zich wil uiten. Soms klein
en kwetsbaar, soms groot en krachtig.

Zweethut ceremonie.
Een zweethut is een unieke ervaring. Een oeroude ceremonie; zweten voor heling, dromen
en verbinding is iets wat bij de mensheid hoort. In de zweethut laat je het alledaagse los en
ga je voorbij je persoonlijkheid, je gedachten en je emoties naar een veel diepere laag van je
bewustzijn. De kracht van de zweethut geeft je verbinding met ‘alles wat is’ zodat je (weer)
gaat stralen vanuit je diepste kern.

Massage
Massage geeft ontspanning.

Vuurloop
Vuurlopen is een eeuwenoud ritueel. Het is een onvergetelijke ervaring. Wanneer je op
blote voeten over een tapijt van gloeiend hete kolen loopt, stap je door je angst. Je hebt
verbinding gemaakt met het vuur in jou en dan maak je het onmogelijke mogelijk. Lopen
over vuur werkt diep in je door, verandert je en geeft je zelfvertrouwen en kracht. Je gaat
letterlijk door het vuur om je hart te volgen.

Herken je dit? Krijg je zin in een sabbatical?
Welkom thuis!
Raakt je dit? Heb je zin om mee te doen?
Mail ons om je in te schrijven of voor meer informatie – bellen mag ook, zie onder.
Het Durfik Learning Community team
Isaäk Mol
Jolanda Kirpensteijn Dafne Arlman

Avigdor Beker

Mark Henseler

Evert van As

Bela Daphne

Dirk Ribbeling

Prijs
Deelname van deze eerste Sabbatical is tegen kostprijs.
De prijs is inclusief overnachting, alle maaltijden en alle activiteiten. €295,- inclusief BTW

Komeet – training en coaching voor changemakers
www.komeet.pro
info@komeet.pro
06 – 47 47 05 96 (Jolanda) of 06 – 14 33 88 90 (Isaäk)
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