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Inzicht en verdieping
De laatste 1,5 maand is voor mij enerverend, met veel nieuwe impulsen en verdieping. Ik 
ben 2 weken in Israël geweest, niet voor niets het ‘Heilig Land’ genoemd. We hebben hier 
intensief gewerkt op plaatsen met krachtige energie. Momenteel is Grandma Chandra 
in Nederland, met een vol programma van activaties. Als lid van de Coregroup ben ik 
druk met de organisatie, maar vooral met het inhoudelijke dragen en verankeren van de 
nieuwe energieën die Chandra inbrengt. Het zijn indrukwekkende bijeenkomsten waar 
veel gebeurt. We werken in de Coregroup op basis van co-creatie. Dit is intensief, zeer 
productief en erg leerzaam. Ook de lezingen ‘Bewustzijn in bedrijf’ waren inspirerend: 
zowel het volgen, maar ook het geven van mijn eigen lezing heeft mijn inzicht in 
nieuw leiderschap weer verdiept. En alsof dit alles nog niet genoeg is bezocht ik ook 
bijeenkomsten over ‘Evolutionaire spiritualiteit’ van EnlightenNext.
Door al deze activiteiten zie en ervaar ik verbanden op een diepere laag en krijg ik meer 
gevoel bij de tijd en het grotere perspectief waarin wij leven. Ik ervaar op een intensere 
wijze dan ooit tevoren de onvoorwaardelijke liefde en het eenheidsbewustzijn. Niet alleen 
als een voorstelling of mooi concept, maar heel levend en fysiek in mijn eigen lichaam en 
vooral in mijn hart. Ik ervaar dit als welkome transformatie en ‘interne verbouwing’ en merk 
dat dit meteen doorwerking heeft in mijn leven en mijn werk.

Ontwikkeling van ons bewustzijn is de belangrijkste sleutel voor ontwikkeling en 
verandering in de buitenwereld, ons werk en ons bedrijf. Als ik zelf weer een slag maak 
in mijn eigen ontwikkeling zie ik dat meteen terug tijdens coaching of in een gesprek 
met een team. Ik merk dat ik met minder inspanning meer resultaat bereik. Ontwikkeling 
van ons  bewustzijn valt dan samen met persoonlijk ontwikkeling, ontwikkeling in een 
bedrijf en zelfs ontwikkeling van de aarde. Wat wil je nog meer? Ik kijk uit naar de training 
‘Bewustzijn in bedrijf, leiderschap aan de nieuwe wereld’, waarin we de verdieping van 
afgelopen maanden volop gaan integreren en overdragen.

Jaap Vermuë.

Door Jaap Vermuë

Training ‘Bewustzijn in bedrijf’, zeven woensdagen van 
24 november a.s. tot 13 april 2011.
Inschrijven is nog steeds mogelijk



Training ‘Bewustzijn in bedrijf’, start op 24 november a.s.
24 november 2010 start de training ‘Bewustzijn in bedrijf’ met Jaap Vermuë en Peter 
Toonen. In de vorige nieuwsbrief heb ik hierover al uitvoerig geschreven. Er is nog 
plaats voor nieuwe inschrijvingen.
Een unieke training voor managers, ondernemers, leidinggevenden en professionals, 
die open staan voor een andere manier van kijken naar organisatie en zichzelf en 
die zoeken naar nieuwe antwoorden om hun bedrijf en het groter geheel en bezield, 
bewust en duurzaam vorm te geven
Zeven woensdagen: 24/11, 15/12, 12/1, 2/2, 2/3, 12/3, 13/4
In de Frontier van oktober heeft hierover een artikel gestaan. Download artikel
Meer informatie en inschrijven 

Laatste activiteit van Grandma Chandra in november
Grandma Chandra is een Amerikaanse vrouw van 27 jaar, een hoog ontwikkelde ziel met 
een speciale functie voor deze tijd. Zij heeft directe toegang tot informatie van de hogere 
dimensies. Zij ondersteunt mensen met het openen van coderingen die de sleutels 
vormen voor de overgang van dualiteit naar eenheidsbewustzijn. De afgelopen weken 
zijn al veel activiteiten achter de rug, steeds met volle zalen.
Op 11 november a.s. is de laatste bijeenkomst in de Silokerk in Utrecht van 18.00 
tot 21.00 uur. Hier werken we aan het openen van ons bewustzijn naar nieuwe 
informatievelden die verbonden zijn aan bepaalde sterren. We noemen dit de ‘Stargate 
opening’. 

Aanmelding en meer informatie: www.grandmachandra.nl.

Co-creatie
Ik heb de laatste maanden veel ervaring opgedaan met co-creatie in teams en bedrijven. 
Een bijzonder manier van werken met een enorme potentie. Wat mij betreft ook een 
belangrijke pijler onder ‘het nieuwe organiseren’ en ‘nieuw leiderschap’. Helemaal 
passend bij de mogelijkheden én vereisten van deze tijd. Op het jaarlijks congres van 
de School voor Coaching mocht ik hier afgelopen week een workshop over verzorgen: 
inspirerend en erg leuk om te doen. Wat mij opviel is dat veel mensen in allerlei bedrijven 
en organisaties al veel verder zijn dan wij met elkaar denken. Het veranderpotentieel is 
groot en staat klaar om het verschil te gaan maken. T.b.v. het congres heb ik een artikel 
geschreven over co-creatie. Download het artikel ‘de potentie van co-creatie in deze tijd’
Mijn grootste wens is om komende tijd in meer organisaties te mogen werken om het 
proces van co-creatie. Dit kan in de vorm van organisatieadvies, teambegeleiding of door 
het aanbieden van een korte workshop ‘Co-creatie’ op maat. Wil je hier meer over weten, 
neem dan gerust vrijblijvend contact op. 

Bewust Bedrijf is BTW-vrij voor alle opleidingen
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Hierdoor zijn we voortaan vrijgesteld van 19 % BTW voor opleidingen. Goed nieuws voor 
al degenen die zelf geen BTW kunnen terugvorderen. 

http://www.bewustbedrijf.nl/artikelen/
http://www.bewustbedrijf.nl/bewustzijninbedrijf/
http://www.grandmachandra.nl
http://www.bewustbedrijf.nl/client_files/files/co_creatie_artikel.pdf

