EIGENAARSCHAP

facts . focus . fit . feeling . flow . fan
Er was eens een klusje te doen en allen waren overtuigd dat iemand het zou doen;
Iedereen kon het doen maar niemand wilde het doen;
Iemand werd kwaad omdat het iedereen zijn taak was;
Allen dachten dat iemand het kon doen, maar iedereen realiseerde zich dat niemand het wilde doen;
Tenslotte beschuldigde iedereen iemand terwijl niemand deed wat ze met zijn allen konden doen.

Hein Pragt
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Boekenadvies

BOEKEN
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LEERVRAGEN.
Je weet hoe je de stappen kunt maken. Je wilt je verder
ontwikkelen en ziet opbouwende kritiek als een cadeau, je wilt je
creativiteit verder ontdekken en je grenzen verleggen. Je wilt
vooral jezelf zijn en blijven; je wilt tijd steken in jouw nieuwe
toekomst. Je wilt iets vernieuwends: je wilt je Nieuwe Script en je
Eigenaarschap ontdekken.
De leervragen die hierbij horen zijn:
a. Hoe word ik bewust van mijn Huidige en Nieuwe Script?
b. Hoe realiseer ik nieuwe kansen en mijn unieke extra?
c. Hoe breng ik het over op mijn collega’s?
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Toen Ghandi op een keer een trein instapte, gleed één van zijn schoenen uit en
viel naast de rails. Hij kon deze niet meer pakken want de trein begon te rijden.
Tot stomme verbazing van zijn medereizigers deed Ghandi kalm zijn andere
schoen uit en gooide deze naar buiten in de richting waar de eerste schoen lag.
Toen ze hem vroegen waarom hij dat deed, zei hij ”De arme man die mijn
schoenen vindt naast de rails heeft nu een paar waar hij ook echt iets aan
heeft.”

Jan staat op een trapje een nieuw peertje in een fitting te draaien, terwijl hij
ook een lampenkap en het oude peertje in zijn hand houdt. Marie doet
alsof ze een boek leest. Jan denkt: Dit gaat niet goed, dadelijk laat ik iets uit
mijn handen vallen. Waarom helpt ze me niet eventjes? Jan zegt: 'Zit je
lekker te lezen?' Marie denkt: Waarom is hij altijd zo indirect, als hij nou
gewoon vraagt of ik even kan helpen. Ze zegt: “Ja hoor, al zou ik met wat
meer licht beter kunnen lezen”.
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Harry G. Selier
Als zeer ervaren trainer en coach gebruikt Harry Selier de afgelopen 21 jaar De
Paardenspiegel om zijn deelnemers een echte ontmoeting te laten beleven. Zijn boek
De Ontmoeting, Expeditie naar het Nieuwe Script was voor velen een doorbraak om
de ontmoeting met zichzelf aan te gaan. Immers jezelf ontmoeten leer je niet op
school en je doet het de hele dag!
De inkadering van zijn werk wordt ingegeven door de Logische Niveaus van Bateson
& Dilts (NLP).
Door Berthold Gunster en zijn Omdenken geïnspireerd, realiseerde hij met name in
de Automotive sector trainingen in Om denken in Sales. Zijn tips zijn te vinden op
karakteracademy.nl. Om dit inzicht te kaderen ontwikkelde hij de Praktische Niveaus.
In zijn trainingen heeft hem Eigenaarschap altijd geboeid. Het maakt de Mens uniek
en bijzonder en geeft een extra dimensie aan ieders denken en doen. Hij gebruikt de
Logische Niveaus en “zijn” Praktische Niveaus in een matrix om zo eigenaarschap te
duiden, waardoor vele deelnemers hun eigen Magie van het Moment ervaren.
Eigenaarschap heeft iedereen op zijn of haar manier. Het is elke keer weer een
cadeau om te ervaren dat de deelnemer bewust wordt van zijn of haar unieke extra.
Het denkscript moet worden doorbroken en ontwikkeld, het handelen moet
scherp en attent worden en het persoonlijk leiderschap krachtig en kwetsbaar. Het
zorgt ervoor dat de klanten weer fans worden.
In de inspirerende omgeving van het Landgoed Elspeet waar de natuur leidend
is, maakt hij met zijn belevenistrainingen maximaal gebruik van de
mogelijkheden: paardenspiegel, de prachtige bossen en verstrekkende heide,
een goede keuken, outdoor opdrachten en een gezellig pub.
Vanuit Karakteracademy begeleidt hij organisaties en individuen om (weer) in
beweging te komen. Het openbuigen van de oogkleppen en letterlijk de blikverbreding
geeft nieuwe energie en kansen. Vanuit oprechte betrokkenheid en enthousiasme
krijgt hij mensen in beweging.
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PCD® (Persoonlijk Computer Document)
Ik geloof sterk in het Yellowcab systeem. Voor relatief weinig
geld beleven, verwonderen, leren en inzicht krijgen.

Het PCD® is vergelijkbaar.
Je leest het, vindt het (of delen ervan) interessant en wilt het
doorgeven aan je collega’s. Je gaat naar de website
karakteracademy.nl vult het aantal en de namen in en
ontvangt een factuur. De gepersonaliseerde documenten
worden met elk een uniek nummer gemaild naar het
opgegeven adres. Delen is een groot goed.
Site: www.karakteracademy.nl; Email: harryselier@karakteracademy.nl ; Telefoon: 06-53216976.
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