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Nieuwsbrief maart 2012

Boek 'Bewustzijn in bedrijf' goed ontvangen

Door Jaap Vermuë

Beste  Ardjan

In deze nieuwsbrief aandacht voor mijn boek, aanstaande
boekpresentaties, de nieuwe training 'Bewustzijn in bedrijf'
en transformatie naar een nieuwe aarde.

Boek 

Het boek 'Bewustzijn in bedrijf, transformatie naar een
vitale organisatie' is inmiddels twee maanden op de
markt. De verkoop loopt goed en de reacties zijn heel
positief. En het allermooiste is dat het geen eendagsvlieg
blijkt te zijn. Mensen die het boek lezen geven een voor
een aan dat het boek hen echt aan het denken zet over
hun eigen organisatie, hun werk en over zichzelf. Het
geeft een nieuw zicht op het hart van je organisatie, op de
bezieling en op de samenhang met het grotere geheel
waar je deel van uitmaakt. Het zet aan tot actie, mensen en organisaties komen in
beweging.

Het boek is het snelst te bestellen via www.1boek.nl. Op deze link zie je ook de
inhoudsopgave en de achterflaptekst. Het boek kost € 24,50 ex. verzendkosten.
Bestellen kan ook via www.managementboek.nl of via de reguliere boekhandel.

Ik nodig iedereen van harte uit om te reageren op het boek op het lezersforum.
Inspiratie delen betekent inspiratie vermenigvuldigen.
 

Boekpresentaties

Komende maanden verzorg ik meerdere boekpresentaties. Deze hebben de vorm van
een workshop, waar de deelnemers volop de gelegenheid hebben om zelf de krachtige
werking van het Bewust Bedrijf Model® te ervaren. Zo krijgt ieder op een verrassende
manier een indruk van de stand van zaken in zijn eigen werk of organisatie.

Leiden, 29 maart 2012, van 13.30 tot 17.00 uur. Hier zijn nog enkele plaatsen vrij.
Thema is 'Coach2meet, bewustzijn in bedrijf'. Deze middag is voor ervaren
leidinggevenden, coaches, trainers en adviseurs. Organisatie door de School voor
Coaching. Kosten: € 49 inclusief boek. Informatie en aanmelding School voor Coaching

Driebergen, 12 april 2012, van 19.30 uur tot 22.00 uur. Het thema is 'Bewustzijn in
bedrijf, de basis voor vitaal leiderschap'. Kosten: € 50 inclusief boek. Deze workshop is
tevens een voorproefje voor de nieuwe training 'Bewustzijn in bedrijf' welke start op 23
mei 2012. Meer informatie en aanmelden.



mei 2012. Meer informatie en aanmelden.

Varik, 25 april 2012, van 16.00 uur tot maximaal 22.00 uur. Het thema is
'Eenheidsbewustzijn als fundament voor duurzaam ondernemerschap'. 
Georganiseerd i.s.m. Herberg het Veerhuis en Peter Luttervelt, training, advies,
organisatie. Kosten: € 75 inclusief boek en een (h)eerlijk biologisch diner. Meer
informatie en aanmelden.

Lunteren, 11 mei 2012, om 20.00 uur. Workshop met als onderwerp: 'Transformatie
van ons bewustzijn: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. I.s.m. de Open
geloofsgemeenschap Lunteren. Ook op deze workshop zal mijn boek gepresenteerd
worden. Meer informatie en aanmelden.
 

Training 'Bewustzijn in bedrijf, naar vitaal leiderschap en een vitale
organisatie'

De uitdagingen waar organisaties, bedrijven en overheden voor staan zijn zodanig
complex en ingrijpend, dat het 'oude' leiderschap niet langer werkt. De training
'Bewustzijn in bedrijf' geeft nieuwe antwoorden vanuit een ruimer bewustzijn. Een
nieuwe kijk op het hart, de ziel en de kernfunctie van je organisatie, op de relatie met je
omgeving en op jezelf als leider. Dat is de basis voor een krachtige en vitale
organisatie. De training verruimt je bewustzijn en geeft een nieuw kompas. Je krijgt
meer grip op de onderliggende dynamiek en de sturende krachten in je organisatie en
je krijgt concrete handvatten om hier mee te werken in jouw dagelijkse praktijk. 

Op 23 mei start de volgende training op 7 woensdagen van 10.00 tot 17.00 uur. De
training bouwt voort op het boek 'Bewustzijn in bedrijf'. In de training is volop ruimte
voor de vertaling naar ieders persoonlijke situatie en de toepassing in de eigen
organisatie. Meer informatie en inschrijven
 

Transformatie naar een nieuwe aarde

Ik ben net terug van een unieke reis naar de USA met mijn partner en 2 collega's uit de
UK. Ik heb genoten van de prachtige natuur in Arizona en Hawaii. Maar het meest
indrukwekkend was de intensieve contact met enkele personen waarmee we samen
werken in het transformatieproces van de aarde. Een van deze personen is een
priester uit de oude Kahuna traditie in Hawaii. De sessies en rituelen die we samen
deden, hebben mij geraakt. Diep van binnen zijn weer nieuwe schakelingen gemaakt.
Mijn bewustzijn heeft zich weer verder ontwikkeld, zonder dat ik meteen al kan vertellen
wat dit nu betekent voor mijn leven en mijn werk. De doorwerking naar het fysieke gaat
meestal geleidelijker. 

En dan terug thuis. Het werkt wacht, met het grote gevaar dat ik snel de oude draad
weer oppak. Dit is altijd mijn grootste valkuil. Een collega floot mij meteen terug: "wij
willen niet dat je op de oude voet doorgaat, daarvoor ben je niet weggeweest! Jij hebt
nieuwe energie en nieuwe informatie bij je die je weer meeneemt en uitdraagt in je

werk. Omdat jij je steeds ontwikkelt, draag jij bij aan de transformatie van de aarde".
Klopt. Ik ervaar het als mijn missie om positieve impulsen te geven en een ander licht te
laten schijnen, om zo de nieuwe aarde dichterbij te brengen. En dat lijkt meer dan ooit
nodig. Als je na 3.5 week ineens weer een krant leest of naar het nieuws luistert, dan
valt op hoe sterk wij worden bepaald door de egokrachten van angst, verdeeldheid,
macht en geld. Ik krijg vaak te horen dat mijn aanwezigheid in een organisatie veel rust,
vertrouwen en positieve kracht brengt, waardoor de egokrachten minder opspelen. De
werking van bewustzijn .........
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