´Waar je talenten en de behoeften van de
wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping´ (Aristoteles)

Workshop Talentenspel in 1 dag: ontdek en gebruik je talenten
Kom je niet helemaal tot je recht? Heb je te maken met een reorganisatie of (dreigend)
ontslag? Zoek je naar de volgende stap in je loopbaan? Klopt de richting van je bedrijf nog
met jouw eigen ontwikkelrichting? Ben je uit balans? Zorg je niet goed voor jezelf? Ben je
nieuwsgierig naar je talenten? Weet jij wat jouw missie is? Wat bezielt je eigenlijk?
Het Talentenspel is mijn favoriete instrument om je talenten te ontdekken en met volle
overtuiging te gebruiken voor jouw bijdrage aan deze wereld. Het Talentenspel werkt speels,
diepgaand en resultaatgericht. Het spel helpt om wat onbewust aanwezig is, naar het bewuste
te halen.
Het Talentenspel is gebaseerd op duizenden jaren oude wijsheid die onder andere door C.G.
Jung opnieuw ontdekt en beschreven is. Het spel gaat uit van archetypische talenten
(gebaseerd op oerbeelden), waarmee je in gesprek gaat om ze beter te leren kennen. Je komt
tot informatie en antwoorden die je meestal niet vindt door er gewoon over na te denken.
Nadat je jouw 12 talenten hebt ontdekt, gaan we kijken hoe je talenten samenwerken zodat jij
datgene in de wereld kunt zetten, waar je zelf het meest gelukkig mee bent en waarmee de
ander het beste krijgt dat jij te bieden hebt (jouw missie). Daarnaast ontdek je met welke
talenten je goed voor jezelf kan zorgen. Met al deze inzichten is het een stuk eenvoudiger om
daadwerkelijk stappen te zetten om van droom naar daad te komen. Meer info over het spel
vind je op: www.meelkercoaching.nl en www.talentenspel.nl
We spelen het hele Talentenspel in 1 dag. Je krijgt dan al veel informatie, inzichten en
handvatten waar je mee aan de slag kunt. Als je vervolgens verdere verdieping of uitwerking
zoekt, kun je een of meerdere individuele sessies doen. Wil je het Talentenspel liever
individueel, of samen met bekenden spelen; neem dan contact met me op.
Praktisch:
-

-

-

Data 2017: vrijdag 20 januari, 24 maart,
12 mei
10.00-17.00 uur (inloop met koffie/thee
vanaf 09.45 uur)
Bij Koog aan Zee in Koog aan de Zaan
(ruime gratis parkeergelegenheid, naast
afrit A8 en goed bereikbaar per OV)
Maximaal 8 deelnemers
Investering: 195 euro, incl.
koffie/thee/lunch; particulieren incl. BTW,
zakelijk excl. BTW
Meedoen? Meld je aan bij
jet@meelkercoaching.nl
Na betaling is je inschrijving definitief
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