Een dagje ui t… de box!
GEORGE PARKER
De dag zit vol verrassingen in
de vorm van locaties, cadeau-

voel

verbeeld

focus

verwezenlijk

tjes, inzichten, acts, interactie.
Daarom kan ik je niet alles verklappen. Ik kan je wel het effect
vertellen die ik beoogde toen ik
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de dag ontwierp. En die door
een paar honderd mensen die
deze dag meemaakten zonder
uitzondering bevestigd wordt

Van reactief naar creatief
Je zult tijdens deze dag uit vele boxen stappen. En de

De meest productieve manier is om direct te werken aan

eerste is de box van je dagelijkse werk. We bewegen de

een concrete creatie. Terwijl je daaraan werkt, train je je

hele dag door hartje Amsterdam en gebruiken de stad

vermogens op alle vijf gebieden. Wat zijn de beste manie-

als voeding voor ideeën, inspiratie, actie en de maag.

ren om in contact met je persoonlijke inspiratie bronnen te

Je werkt niet alleen aan je eigen visies maar leert met

komen (intentie)? Wat zijn technieken om te visualiseren,

de IDEAL cyclus werken. Je hebt dan een instrument in

sensualiseren en buiten je eigen kaders te denken (design)?

handen waar je later op alle gebieden me kunt werken

Hoe werkt focus (essentie) en laat je je niet meer afleiden?

om gewenste resultaten te creëren.

Hoe activeer je jezelf en stel je niet meer uit (actie: de Survi-

Masterclass

valVersie)? Hoe versnel je je eigen leerproces?

IDEAL staat voor de vijf aspecten van elk creatieproces:

Effecten

Intentie-Design-Essentie-Actie-Leren. Elk van de aspecten

Aan het einde van de dag en de dagen daarna zul je merken

van de IDEAL cyclus en de vaardigheden, technieken en

• hoe je focus verscherpt is,

kennis die je nodig hebt om ermee te werken, heb je al aan

• je (nog) beter kunt formuleren wat je in je werk, relatie

boord. We gebruiken ze meestal onbewust, automatisch en
reactief. Dat wil zeggen dat we ons niet realiseren waarom
we dingen doen en denken en we vaak herhalen wat we

of persoonlijk leven wilt creëren
• heb je veel creatieve ideeën over hoe je dat kunt
organiseren en realiseren

gewend zijn of wat ons gedicteerd wordt door onze omge-

• heb je inzicht en ervaring met de IDEAL cyclus zodat

ving, ons verleden of wat we haalbaar vinden. En dat werkt

je die op andere gebieden in je werk en leven kunt

prima! Zolang je tevreden bent en er niets verandert.

toepassen om gewenste resultaten te realiseren.

Maar als de verveling toeslaat, ons energie niveau daalt of
we voelen dat we toe zijn aan een verandering, is het handig als we ons bewust worden van wat we willen en hoe
we dat kunnen realiseren.
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Praktisch
We verzamelen om 9 uur vlakbij het Centraal Station

De prijs per persoon: €€ 395,495,- ex 21% BTW inclusief alle

in Amsterdam. En eindigen daar in de buurt rond

materialen. Je krijgt 10% korting als je ingeschreven

21 uur. Plan een trein die rond 8.45 uur aankomt en

bent op de mailing lijst: €€ 355,50
445,50 (ex. 21%BTW) .

eentje die rond 21.15 vertrekt. Je hebt dat je hoofd,
je hart, je buik en je rugzak/tas gevuld.

Stuur een mail om je in te schrijven.

Kijk op de website voor informatie over de

Vermeld je naam en adres. Je ontvangt een

eerstvolgende open Masterclasses.

Survival- Kit op het opgegeven adres. Je krijgt
vervolgens de uitnodiging met instructies, een kleine
voorbereidingsopdracht en de factuur per email.

Gun je jezelf een dagje uit…je box?
George Parker
Ik verheug me erop je te zien en met je aan de

06 5110 8415

slag te gaan!

george@georgeparker.nl
www.georgeparker.nl
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