
 

Workshop Van Wens naar Werkelijkheid 
  Een workshop van ‘Het Wijze Leven’ 

Je zou het graag anders willen, maar je weet niet hoe. Herken je dat? 
Dat ‘anders’ kan van alles zijn. Minder zorgen, meer tijd voor jezelf, eindelijk eens 
beginnen met die cursus of opleiding; kortom, het doorbreken van de sleur en 
weg uit de waan van alledag. Wil je dat? 
 

Van Wens naar Werkelijkheid 

Het Wijze Leven heeft een workshop ontwikkeld waarmee jij, zonder allerlei 
ingewikkeld gedoe, werk kunt maken van je wensen. We gaan het hebben over 
communicatie, grenzen stellen, luisteren naar je gevoelens, aandacht voor jezelf 
en hoe kleine stappen tot grote resultaten kunnen leiden. Je krijgt de regie weer 
terug over je leven. 
 

Wat andere deelnemers over de workshop zeiden 

We doen dit niet voor het eerst. We hebben al heel wat mensen kunnen helpen 
aan concrete handvatten en nieuw perspectief. Dit is een greep uit wat wij 
terugkrijgen van deelnemers: 
 

‘Ik heb in de workshop geleerd hoe ik mijn energie bij mij kan houden’ 
 

‘Ik vond het altijd lastig om ergens aan te beginnen. Nu weet ik hoe ik dit in ‘stapjes’ kan 
doen. 
 

‘Sinds mijn scheiding zat ik erg in de put. Deze workshop heeft mij geleerd om mijn 
toekomst weer helder te krijgen’. 

 

Wat houdt je tegen? 

Maak van 2018 het jaar waarin je echt de stap zette naar verandering! Dat je het 
aandurfde om patronen te doorbreken en bereid was om het leven met twee 
handen aan te pakken. Meld je vandaag nog aan… 
Vind je het fijner om samen met een vriend of vriendin te gaan?  
Informeer dan even naar de duokorting voor het programma! 
 
Kosten:   €250,- pp, bij tegelijk inschrijven van 2 personen; samen €50,- korting! 

 

DATA 

 

Vrijdag en Zaterdag 

23 en 24 maart 2018 

9.30 uur – 16.30 uur 

 

Locatie volgt … 

Soest of Baarn 

 

 

 


