Uitnodiging

The Wisdom Factor in de praktijk
Een meerdaagse Intensive
10 – 12 oktober 2012

Van 10 t/m 12 oktober organiseert de Wisdom University een intensieve
workshop voor deelnemers die zich in the wisdom factor willen verdiepen. Dit
vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van het boek The Wisdom
Factor, waarin vijf auteurs een nieuw perspectief onderzoeken waarmee een
duurzame toekomst mogelijk gemaakt kan worden.
De term the wisdom factor verwijst naar een verbinding tussen oude
wijsheidtradities en moderne inzichten, maar belangrijker nog, the wisdom
factor gaat ervan uit dat alles ten diepste met elkaar verbonden is. In een tijd
die gekenmerkt wordt door klimaatverandering, economische crisis en het
opraken van onze natuurlijke bronnen is dit een perspectief die de sleutel kan
zijn naar wezenlijke verandering.
Irene van Lippe-Biesterfeld, één van de auteurs, zegt hierover:
“Niets zal veranderen tenzij we onszelf betrekken in de keuzes die we maken.
Als individuen in verbondenheid. Een verbondenheid tussen het hoofd en het
hart; tussen het werken voor het grotere geheel en voor wat goed is voor
jezelf.
De intensive gaat in op de vraagstukken van deze tijd en hoe we daar
vernieuwende en toepasbare antwoorden op kunnen vinden, met oog op het
welzijn van de wereld, organisaties en uw persoonlijke leven. Daarin staat de
relatie tot de wetmatigheden van het grote ecosysteem waarvan wij
onderdeel zijn centraal.
De intensive wordt begeleid door Irene van Lippe-Biesterfeld, Matthijs
Schouten, Jim Garrison, Gert van Santen en Peter Merry.
Alle deelnemers mogen gratis aanwezig zijn bij de speciale
ochtendconferentie op woensdag 10 oktober, waar het boek The Wisdom
Factor gepresenteerd wordt.

Locatie:
Conferentiecentrum Mennorode
Apeldoornseweg 185
8075 RJ Elspeet
Start:
Woensdag 10 oktober 14.00 uur
Einde:
Vrijdag 12 oktober 16:30 uur
Kosten:
De kosten voor de intensive bedragen € 495,00 voor deelnemers en € 595,00
voor MA en PhD studenten aan de Wisdom University. De verblijfskosten
bedragen ca. € 350,00 (exclusief 6% btw)
Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via info@kernkonsult.nl. Voor meer informatie kunt
u terecht bij Gert van Santen, directeur Wisdom University Netherlands via 0653722427 of gert.vansanten@kernkonsult.nl

