
Geïnteresseerd? Meld je dan nu aan. Het belooft een mooie 
leerzame, interactieve en gezellige dag te worden. 
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Masterclass Ken de wereld
Dynamisch, complex, onvoorspelbaar; we gebruiken vaak 
grote woorden om de wereld en de huidige tijdgeest te duiden. 
Wat staat jou te doen in deze veranderlijke wereld? Hoe 
wil jij een rol van betekenis spelen? Als individu en met je 
organisatie? En als je positieve impact wilt maken, hoe kun je 
dan naar die wereld kijken?

Voor wie is deze workshop bedoeld?
Deze training is bedoeld voor ondernemers en 
professionals die bekend zijn met het gedachtengoed 
van Coherence en zichzelf een eenmalige verdiepende 
dag met deze unieke ordening gunnen. We laten ons 
inspireren door onder meer de filosofie, wijsheidsstromen 
en kwantumwetenschap. 

Coherence helpt je om steeds weer het grotere verband 
te zien, de diepe inzichten te verbinden aan de dagelijkse 
realiteit en orde te scheppen in je eigen gedachtevorming. 
Zo verrijk je je wereldbeeld en krijg je zicht op de bijdrage 
die jij in en aan de wereld wilt leveren. Het is een dag die 
op zichzelf staat. Je ontvangt geen lesboek en oefeningen 
achteraf. Uiteraard kun je, opnieuw enthousiast geworden, 
op een ander moment een volgende meerdaagse  
training volgen. 

 

Wat gaan we doen?
In één dag maken we een reis door de tijd. Van verleden, 
langs het heden, naar de toekomst. We verkennen de grote 
cultuurperioden die in de wereldontwikkeling van betekenis 
zijn geweest en staan stil bij de elementen waaruit de wereld 
is opgebouwd: materie, leven, bewustzijn en energie.
We gaan daarbij, voortbordurend op de kennis die 
je meenam tijdens eerdere trainingen, werken met 
de verschillende ordeningen van Coherence; het 
omgevingsmodel, identiteitsmodel en de dynamiek van het 
7-krachtenmodel en de archetypes. 

Data bijeenkomst en kosten?
De masterclass wordt gehouden op vrijdag 1 april in het 
kantoor van &Uzelf in De Molkfabryk in Burgum. We starten 
om 11u00 en eindigen om 20u00. Uiteraard zorgen we voor 
een gezonde lunch en een heerlijke warme maaltijd. 
De kosten van de workshop zijn 3 stempels op je 
stempelkaart of € 399,- (ex BTW). 

Herman van Kampen komt een dag naar Friesland en laat je op een coherente manier 

en langs onverwachte invalshoeken naar de wereld kijken. Je wordt uitgenodigd en 

geïnspireerd om een eigen, integraal wereldbeeld op te bouwen. Zo krijg je scherper 

zicht op wat zich in de wereld ontwikkelt en welke bijdrage jij daaraan wilt leveren.

Herman van Kampen


