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Waar sta je?

Herken je deze situatie?

Paul
Smilde
“GA MEE OP EEN INNERLIJKE
REIS EN MANIFESTEER
MET LEF, COMPASSIE EN
CREATIVITEIT!”

• Je bent trots op wat je hebt bereikt
• Toch weet je dat je dat je zó geen 10 jaar door wilt gaan
• Je hebt het gevoel dat je geleefd wordt
• Je denkt vaak dat je onmisbaar bent
• Je kunt je af en toe écht eenzaam voelen
• Je wilt alles controleren en gaat steeds harder rennen
• Je lichaam voelt niet meer onoverwinnelijk
• Je vraagt je af wat het volgende hoofdstuk is
• Je wilt graag je eigen leven creëren
• Maar ook heb je angst om iets kwijt te raken

Wat gaan we doen?
Dit ga je ervaren!

Jeroen
Jonk
“VLIEG OP EEN VEILIGE
MANIER UIT DE BOCHT
EN WORD WEER EEN
SPELEND KIND!”

• Unieke back-to-basics expeditie, waarbij je je verbindt met de natuur,
en dus met jezelf en met leiders die op een zelfde reis zijn
• Persoonlijk transformatie programma, waarin je onze flow formule leert,
die je ook na de reis helpt om anders in het leven te staan
• Verbinding tussen hoofd, hart en buik om vanuit jouw purpose nieuwe
energie te vinden en je bijzondere reis voort te zetten
• Professionele begeleiding met een dijk aan ervaring in de topsport en
het bedrijfsleven, in een veilige omgeving
• Prachtige route langs watervallen, kappelletjes, verlaten dorpjes,
weides met wilde paarden, door bossen en over bruggetjes

Walter
van Kuijen
“VIND JOUW ECHTE KOMPAS,
ONTDEK WAT JOU ZINGEEFT
EN BEPAAL JE IMPACT!”
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Vertragen
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dive

Investering

Prijs: € 4475,- (excl. BTW)
Meld je aan vóór 1 juni 2020
Plaats voor 9 tot 12 deelnemers

Wat krijg je daarvoor?

• Persoonlijke intake met Walter, Jeroen of Paul

bewegen
versnellen

flow

• Team kick-off op dinsdag 30 juni van 13.30 - 21.00 uur
in regio Den Bosch
• Expeditie in de Italiaanse Alpen van 3 t/m 7 oktober 2020
• Terugkomdag op vrijdag 6 november van
13.30 - 21.00 uur in regio Den Bosch
• Evaluatie met Walter, Jeroen of Paul

Praktische zaken

• Inclusief vliegreis Schiphol - Milaan Malpensa en
lokale transfers
• Een digitale detox - je levert je telefoon en horloge
in bij aankomst in Italië
• No alcohol en no plastic beleid. We bereiden eerlijk
en lokaal eten
• Slapen in een authentieke, eeuwenoude berghut
met basis sanitaire voorzieningen
• Onze zeer ervaren berggids Giuseppe Enzio begeleidt
onze expeditie

Aanmelden of meer informatie
Word jij een van de deelnemers aan de Leadership
Expedition 2020? Of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met
Jeroen Jonk 06 4789 6868 of jeroen@jeroenjonk.com
Walter van Kuijen 06 1173 5073 of walter@transform2impact.com
Paul Smilde 06 1003 5236 of paul@transform2impact.com

