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Leergang leven en werken vanuit zijnskwaliteiten  
Op een bepaald moment heeft een mens in werk en leven al verschillende stappen gezet en zijn 
ervaringswereld en horizon behoorlijk verbreed. Dan kan er behoefte ontstaan aan een nieuwe 
uitdaging. Soms schuilt achter die behoefte aan uitdaging een andere wens, een verlangen. 
Verlangen om zich niet meer in horizontale richting in werk en leven te bewegen, maar om een 
verdiepende beweging, een verticale beweging in te zetten. Onderstaand gedicht drukt deze 
wisseling van de ene naar de andere  beweging uit.  
 
 

Over een andere boeg…………………………….. 
 
Moeten voldoen aan alles wat wordt gevraagd  
Toegegeven, het heeft me ook uitgedaagd 
Privé, werk en maatschappelijk leven 
Het heeft mij gevoel van eigenwaarde gegeven 
 
Zo kan ik nog doorgaan vele jaren vooruit  
Stoer op mijn doel afgaan, hier ben ik, kijk uit! 
Het beste van mijzelf blijven geven  
Door allerlei ambities voortgedreven 
 
Vitaal, veertig en bevlogen 
Levenslustig met uithoudingsvermogen  
En toch is er iets wat in mij knaagt 
Moet het van binnen komen wat mij aanjaagt? 
  
Hoe moet dit dan verder, het zeurt toch wel 
Ik wil er vanaf en een beetje snel 
Wat zeg je, dat gaat niet één, twee, drie? 
Ben slim hoor, heb het zo onder de knie  
 
Openstaan voor een andere manier van kijken? 
Leren om eer en buitenkant te ontwijken? 
Ja, maar daar heb ik niet voor geleerd 
Echt veel gedaan, van alles geabsorbeerd 
 

 
 
 
Oké, oké, ik luister, ik luister…  
Moet bij mezelf naar binnen gaan in dat halfduister 
Vanuit je essentie leren het leven verrijken 
Niet alles aan algemene maatstaven ijken. 
 
Voelen en luisteren wie je van binnen werkelijk bent 
Je gelooft het niet, maar dan pas ben je een vent 
Samenvallen met die innerlijke mens, daar zit je balans 
Een heel andere uitdaging, grijp je kans. 
 
Heel geworden voel je nu een andere kracht  
Niet van buiten, maar door jezelf opgebracht  
Dat geeft voldoening en veel meer rust 
Je bent nu veranderd, je hebt het leven gekust  
  
Leven is nu het leven en de dood de dood 
Je dagelijks ik is je om het even 
Juist daarom ben je nu zo groot 
. 
 
Albert de Folter  
 

 
In deze leergang leren en oefenen we om meer vanuit onze essentie te handelen en zo meer 
vernieuwing en kwaliteit in ons leven toe te laten. Dit betekent dat de omstandigheden en uiterlijke 
uitdagingen wat meer op de achtergrond komen en de wijze waarop we functioneren op de 
voorgrond. Aan de hand van een 7-tal bestaanskwaliteiten van ons leven wordt ruimte geboden om 
jezelf op een wezenlijker niveau te ontwikkelen. De kwaliteiten zijn: aanvaarding, verlangen, hoop, 
vertrouwen, overgave, liefde, bereid zijn.  
 
Rond elk van deze kwaliteiten wordt een dagprogramma gevormd. Elke cursusdag worden alle 
kwaliteiten door oefening opnieuw ervaarbaar gemaakt en wordt één kwaliteit verder uitgewerkt 
door middel van een leergesprek, opdrachten en oefeningen. Als deelnemer nodigen wij je steeds uit 
via oefening, opdracht en innerlijke toetsing reacties en inzichten van zichzelf te verkennen en 
verruimen en vandaaruit verbinding te maken met genoemde zijnskwaliteiten. Het verruimen van 
grenzen, loslaten van wat niet meer nodig is en het ontwikkelen van eigenheid zijn hierbij belangrijke 
uitgangspunten. Gedurende de leergang werk je ook met een persoonlijke leervraag. De leergang 
omvat 7 dagen in een periode van 6 maanden. 
 
Meer informatie  
Wil je meer weten over deze leergang of een afspraak maken? Bel 0182 382 064, mail naar  
info@omega-adviseurs.nl of vul het contactformulier in op www.omega-adviseurs.nl 
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