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DE KRING
LEIDERSCHAP IN EEN 
NIEUWE WERELD

Helder in groei



DOEL

Leven en werken op intuïtie, inspiratie, vanuit 
een stijl die bij je past, op eigen wijze en vanuit je 
eigen wijsheid. Creatiekracht ontwikkelen en deze 
combineren met je kennis en ervaring. Leiden 
vanuit bezieling, leren werken met het hoofd én 
het hart. Origineel en oorspronkelijk durven zijn en 
leren inspireren.

AANPAK

Dit vergt een eigen stijl en een eigen aanpak: 
de Kring der Eigen Wijzen. Een kring vanuit 
de natuurlijke behoefte om te sparren met 
gelijkgestemden. Samen ontdekken wat werkt en 
wat niet. Met elkaar en onder begeleiding inzicht 
verwerven in de onderliggende dynamieken van je 
eigen functioneren.

PROGRAMMA

Elke sessie is interactief. Naast een programma 
met de onderstaande thema’s is er alle ruimte voor 
de deelnemers om eigen ervaringen, voorbeelden 
en onderwerpen in te brengen. Allemaal in een 
respectvolle integere omgeving waarin alles wat 
ons echt bezighoudt in openheid kan worden 
besproken.

THEMA’S

Aandacht
Omgaan met aandacht in een snel veranderende 
wereld.
Welke rol heeft aandacht? 

Authentiek zijn
Wie ben ik werkelijk?
Drie elementen: authenticiteit, autonomie en 
soevereiniteit.
Hoe werk ik samen vanuit mijzelf?

Weerbaar
Omgaan met twijfel, tegenslag, weerstand en 
teleurstelling. 
 Het nemen van de juiste beslissingen.

Regie
Hoe leer ik effectiever en moeitelozer mijn doelen 
te bereiken?
Hoe krijg en behoud ik de regie over mijn leven?

Creëren
Creëren vanuit mijn diepe zelf.
Hoe vind ik mijn eigen wijsheid?

Inspireren
Hoe werkt inspireren? 
Hoe inspireer ik mezelf en anderen?

WAT LEVERT HET OP?

• Inspiratie, rust en overzicht
• Bewustwording
• Leren werken vanuit hoofd, hart en bezieling
• Praktische kennis en vaardigheden voor groei
• Inzichten in eigen functioneren en dat van de 

ander
• Meer bereiken met minder inspanning

VOOR WIE / DEELNEMERS

Elke Kring bestaat uit acht deelnemers en is 
zorgvuldig samengesteld voor de grootst mogelijke 
impact. Leden worden uitgenodigd en toegelaten 
na een intakegesprek. Bij de samenstelling van de 
verschillende Kringen wordt rekening gehouden 
met de levensfase van de deelnemers.

Om het optimale eruit te halen vragen we het 
volgende van de deelnemers:
• De wil en bereidheid om te groeien, 

professioneel en persoonlijk
• Lef om volledig buiten je huidige kaders te 

stappen

OPZET

• Verspreid over een jaar
• Zes interactieve dagen
• Vier avonden met inspirerende sessies
• Inspiratie via speciale WhatsApp-groep
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Confronterend, maar op een hele 
mooie en fijne manier.

BEGELEIDING

De Kring staat onder begeleiding van Nico Smak. 
Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring met coaching, 
persoonlijke en professionele ontwikkeling en 
inspiratie. Nico heeft jarenlang onderzoek gedaan 
naar onderliggende dynamieken en patronen van 
mensen en combineert theoretische achtergronden 
moeiteloos met praktische toepassingen.

INVESTERING

Het bedrag voor een jaarcyclus van 6 dagen en 
4 avonden is € 3.000,- per persoon. Dit is inclusief 
lunch en excl. btw.

LOCATIE

De dagen worden gehouden op een inspirerende 
locatie die voor alle deelnemers goed bereikbaar is.

START VAN HET PROGRAMMA

De start wordt in onderling overleg bepaald. Daarna 
volgt elke twee maanden een dag sessie. De 
avondsessies worden een jaar vooruit gepland.

INTERESSE?

Aanmelden of vragen? Neem gerust contact met 
ons op: info@clearacademy.nl / 06-54360006 /          
www.clearacademy.nl

CLEAR ACADEMY

Deze cursus wordt verzorgd door de Clear Academy. 
De Academy staat voor helderheid in groei. De bron 
voor bewust worden, bewust zijn en bewust doen. 
We doen dit in de vorm van trainingen, workshops 
en opleidingen.
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