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Manifestatie in deze bijzondere tijd

Ik ervaar dit najaar een speciale dynamiek. Er valt minder te plannen en het lukt alleen maar om
projecten te realiseren als dit op een natuurlijke manier 'gewild wordt'. Niet alleen omdat IK het wil,
maar omdat meer mensen hier als vanzelf hun aandacht op richten, omdat de tijd rijp lijkt te zijn en
er een speciaal momentum is. Dan ontstaat een krachtige co-creatie, de aandacht van een groep
mensen is gebundeld en tegelijkertijd stuurt en werkt een overkoepelende kracht mee. Initiatieven
die zo tot stand komen gaan vaak verrassend snel en zijn automatisch goed voor mijzelf, voor de
ander en voor het grotere geheel. Tegelijkertijd valt mij op dat oude routines en oude afspraken
vaak niet meer werken, eenvoudigweg omdat daar geen energie meer in zit. Daarmee stoppen dus!
Soms heel confronterend, maar wel zo helder.

Ik ervaar een groot veld van potenties dat ergens rondom mij aanwezig is. Als ik in mijn element
ben, dan weet Ik precies hoe ik mijn aandacht dien te richten. Ik besef me dat ik er niet over ga
welke van deze potenties uiteindelijk de hoofdmoot van mijn tijd in beslag gaat nemen. De grote
kunst is dat ik erop vertrouw dat uiteindelijk het totale plaatje klopt en dat de juiste dingen gebeuren.
Rondom mij, bij deelnemers in trainingen, tijdens coaching en in organisaties, zie ik dit zelfde
fenomeen. Hoewel de heftigheid in de wereld om ons heen toeneemt, ervaren opvallend veel
mensen meer innerlijke rust, hebben een open mind voor wat zich wil ontvouwen en voelen sterker
dan ooit dat ze niet aan 'dode paarden' moeten trekken en dat ze alleen maar verder komen door
samen te werken. 

Over 2012 wordt vaak geschreven dat wij als mensheid in een nieuw krachtenveld komen, waarbij
wij sterker dan voorheen medescheppers worden van een 'nieuwe aarde'. Heerlijk om steeds meer
te proeven hoe dit werkt. Daar wordt ik echt blij van. Geweldig. 

Ik wens jullie veel leesplezier. Dit keer een minder volle agenda in deze nieuwsbrief. Er ontvouwt
zich momenteel blijkbaar iets anders. 

Jaap Vermuë

Trainingen en workshops 

De 4e training 'Bewustzijn in bedrijf' draait momenteel met een volle groep. In januari 2013
begint in Driebergen de volgende training. Data zijn 16 jan. 6 febr. 6 mrt. 3 apr. 15 mei 5 juni en
27 juni 2013. Tijdens deze training doen we werkendeweg de ervaring en vaardigheid op om ons
eigen werk en onze organisatie op een nieuwe wijze vorm te geven. We werken we uitgebreid
met de principes van manifestatie en co-creatie. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Voor een
vrijblijvend intakegesprek, bel: 06-13972355 of mail. Klik voor meer informatie of aanmelding.

15 november is de volgende verdiepingsdag voor mensen die eerder de training 'Bewustzijn in
bedrijf' hebben gevolgd en zelf met het Bewust Bedrijf Model® werken als trainer / coach of binnen
hun eigen organisatie. 



19 november 's avonds organiseert Gaia Sira in Wageningen i.s.m. Bewust Bedrijf een workshop
'ZZP-er in de hoofdrol, met jouw vitale bedrijf bijdragen aan essentiële vernieuwing'. Een
inspirerende en actieve avond voor ZZP-ers en actieve burgers die zicht willen krijgen op de
dynamiek in hun eigen onderneming aan de hand van opstellingen in het Bewust Bedrijf Model®.
Meer informatie. Aanmelding.
 

Nieuwe generatie, nieuw bewustzijn

Veel jongeren voelen zich minder thuis in de traditionele opleidingen en organisaties. Op het eerste
oog lijken zij de boot te missen. Maar misschien missen de traditionele organisaties juist wel de
boot. Wat mij opvalt is dat deze jongeren enorm veel in huis hebben. Velen zijn multi-talented, als
vanzelf gericht op samenwerking en gelijkwaardigheid, ze zijn vaak cratief, denken 'out of the box'
en hebben soms inzichten in toekomstige situaties waar grote wijsheid en vergaande kennis uit
blijkt. Ze zijn gepassioneerd en vaak sterk intuïtief. Handicaps zijn er ook, bijvoorbeeld moeite met
strakke structuur, weinig competatief, een allergie voor klassieke hiërarchie en voor overdaad aan
regels en procedures. Maar zijn dit niet juist de eigenschappen waar veel organisaties nu in
vastlopen? Voor mij is steeds helderder dat deze nieuwe generatie jongeren een belangrijke sleutel
bij zich draagt voor de noodzakelijke transformatie van onze organisaties en samenleving. Het is
aan ons om hier ruimte voor te maken en de juiste ondersteuning te geven. Voor Bewust Bedrijf is
dit een van de speerpunten voor komende jaren. In het voorjaar van 2013 gaan wij starten met een
programma waarin jongeren zich meer bewust kunnen worden van hun kwaliteiten en vooral van de
wijze waarop zij dit effectief in kunnen zetten in hun dagelijks leven en werk. Uiteindelijk wil Bewust
Bedrijf ook organisaties ondersteunen, zodat zij een betere aansluiting kunnen vinden met deze
nieuwe generatie jongeren en daarmee met een enorm potentieel van vernieuwing en bewustzijn. 

Herman Wijffels heeft dit najaar op Lowlands een prachtige lezing gegeven over nieuwe
organisatieprincipes. Een verhaal dat naadloos aansluit bij de manier van kijken en de kwaliteiten
van vele jongeren. Klik hier voor dit inspirerend verhaal.

Global Star Family en de Young Masters

Bovenstaand werk met de nieuwe generatie en het nieuwe bewustzijn, hangt sterkt samen met de
activiteiten die ik samen met mijn partner Joanne van Wijgerden en twee engelse collega's Elaine
en John von Nuding onderneem. Wij hebben de  'Global Star Family' opgericht, een nieuwe
internationale organisatie om jongeren te ondersteunen in het vrijmaken van hun volle potentie en in
hun verbinding met verder gaande delen van hun bewustzijn. Voor dit werk is niet alleen de jongere
belangrijk, maar ook de familiesetting waarbinnen zij opgroeien. Jongeren kunnen pas de essentiële
stappen zetten, als ouders / volwassenen hun oude patronen en beelden doorbreken waarmee ze
kinderen en jongeren ongewild vasthouden. Volwassenen / families die vrij zijn van deze oude
programmeringen zijn een noodzakelijke bedding voor jongeren om vanuit hun volle potentieel te
leven en om bij te dragen aan de noodzakelijke transformatie waarin de wereld momenteel zit. 

Augustus dit jaar hebben wij een eerste activiteit georganiseerd voor jongeren in Nederland. Hier is
een Young Mastersgroep uit voortgekomen. Komende maand zijn er events voor jongeren in
Bilthoven en Noorwegen (www.youngmastersglobal.com). 

Als Global Star Family werken wij intensief samen met de Young Masters in het opzetten van onze
programma's. Juist door die samenwerking is het mogelijk ons bewustzijn sneller en verdergaand te
ontwikkelen. Ik leer ontzettend veel van dit pionierswerk. Het laat mij zien hoe de noodzakelijke
transformatie waarin de wereld zich momenteel bevindt plaats kan vinden. Op 12-12-2012
organiseren wij een groot event in de Ark te Zeist. Binnenkort nadere informatie hierover.


