Ons leven wordt voorwaarts geleefd,
maar achterwaarts begrepen.
S. Kierkegaard

Coachreis Jordanië
De balans opmaken in Wadi Rum en mystiek
Petra, een van de zeven wereldwonderen

Van tijd tot tijd de balans opmaken van je leven is belangrijk. Soepel schakelen tussen
loslaten en vastpakken, bewegen en vertragen, vol en leeg zijn.
In ons drukke bestaan schiet het er vaak bij in: het creëren van adempauzes om de eigen
mechanismen te leren kennen. Naar welke kant slaat de weegschaal door?
Een mooie en intense manier om de balans op te maken is een coachreis in een totaal andere
omgeving. Wij organiseren coachreizen in Jordanië. We trekken de woestijn van Wadi Rum in
en slapen een nacht onder de sterren (of in een tent). De andere dagen maken we
wandelingen of blijven we op onze locatie. Je verblijft in het authentieke dorpje, Beit al Taybeh,
in de buurt van Petra waar je de warme gastvrijheid zult ervaren van de lokale bewoners.

De reis is belangrijker dan de bestemming.
Voor wie?
De balans opmaken helpt om te onderzoeken of je op
de goede weg bent. Bewust stilstaan bij waar je je
nu bevindt en hoe je verder wilt. Een aantal
dagen ‘zijn’ met een vraagstuk levert vaak
nieuwe inzichten op. De stilte en de natuur
zijn hierbij krachtige inspiratiebronnen.
Ook is het echt een reis voor jou als je tot
rust of tot jezelf wilt komen.
Je maakt je eigen reis, in de bedding van
de groep. Begeleid door ons, met coaching
tijdens het wandelen en het bezoeken van
bijzondere, krachtige plekken, meditaties en
gezamenlijke reflectiemomenten. Wij zorgen
voor een ritme tijdens het verblijf met voldoende
vrijheid om daarbinnen je eigen ‘reis’ te maken.
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Jordanië, betoverende brug tussen oost en west
De plek
Het Hasjemitische koninkrijk Jordanië is een jong land met een oude en rijke geschiedenis. Al
in de oudheid waren reizigers gefascineerd door dit land. Maar ook op de moderne reiziger
heeft het land een steeds grotere aantrekkingskracht en dat is niet voor niets. Jordanië is een
bijzonder gastvrij land vol met indrukwekkende overblijfselen van diverse culturen en
magnifieke landschappen. Het is een van de weinige stabiele landen in het Midden-Oosten.
De Wadi Rum woestijn ligt vrij afgelegen in het zuiden van Jordanië en wordt slechts bevolkt
door nomaden. De grillige bergketens worden afgewisseld door eindeloze zandvlaktes. De
vallei ‘Wadi Rum’ is al sinds de prehistorie bewoond. De vroegste bewoners lieten er
rotstekeningen achter.
Petra is de Romeinse naam voor de hoofdstad van de Nabateeërs, die in het huidige Jordanië
ligt. De stad ligt in een kloof en is 2000 jaar geleden grotendeels uitgehakt in de rode Jordaanse
rotsen met alleen maar hamers en beitels. Op het hoogtepunt woonden ongeveer 60.000
mensen in deze uitgehakte stad.

De kosten
Neem contact met ons op voor de exacte kosten van de reis (dit kan per jaargetijde verschillen).
In de door ons genoemde prijs zijn het verblijf en alle maaltijden inbegrepen, net als
begeleiding door de coaches, gidsen, entrance fees (via de Jordan Pass) en toegang tot de
hammam. Ook een ACT-rapportage met nabespreking is in deze prijs opgenomen.
Niet inbegrepen zijn de kosten voor de vlucht en transfers van en naar de luchthaven. Reken
voor de vlucht € 400 tot € 500. De transfer kost 80 JOD per taxi enkele reis. Het is mogelijk om
gezamenlijk een taxi te nemen. Je regelt zelf een reis- en/of annuleringsverzekering en
eventuele inentingen. Het visum is inbegrepen in de Jordan Pass.
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Als je verder wilt, moet
je soms eerst vertragen...

Overzicht van de reis
Je boekt zelf je vlucht en kiest er dus zelf voor wanneer je naar Jordanië reist en wanneer je
weer huiswaarts gaat.
We starten gezamenlijk onze coachreis met een welkomst- en avondmaaltijd op
maandagavond, op onze locatie in Beit al Taybeh. Omdat we dinsdag al meteen met ons
programma starten, kan het raadzaam zijn om eerder dan maandag te arriveren, zodat je
dinsdag goed uitgerust bent.
We trekken de woestijn in van Wadi Rum. Onder de sterrenhemel overnachten we in een
kamp in deze immense woestijn. Als je wilt kun je bij terugkomst een hammam bezoeken voor
een reinigingsritueel.
Verder maken we een aantal wandelingen met prachtige vergezichten, bijvoorbeeld via de
oude pelgrimsroute naar het klooster voor een verbluffend uitzicht over de Wadi Araba
woestijn. Maar ook vanuit Beit al Taybeh zijn mooie wandelingen te maken. Regelmatig zijn er
rust- en reflectiemomenten met bijvoorbeeld meditaties en de mogelijkheid voor een
coachgesprek. Soms zijn deze momenten gezamenlijk, maar er is ook voldoende plek en tijd
om op jezelf te zijn.
Het programma duurt tot en met vrijdagavond. We sluiten de reis af met een gezamenlijk
diner. Zaterdag (of later, afhankelijk van het moment dat je hebt gekozen voor je terugreis)
vertrek je weer naar huis.
Een Analytical Competence Tool of ACT-analyse is onderdeel van de coachreis. Voorafgaand
aan de reis vul je deze in en bespreek je de resultaten met één van de begeleiders. Zo'n ACTanalyse stelt je in staat meer over jezelf te weten te komen.
Ook, en dat is uniek, over je onbewuste aansturing. En, zoals
we steeds meer ontdekken, je onbewuste bepaalt hoe jij je
in privé en werk gedraagt en hoe je overkomt bij anderen.
Lees hier meer over deze unieke tool die daadwerkelijk
inzicht geeft in je onbewuste drijfveren.

Kijk zo nu en dan eens om....
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Wil je snel gaan, ga dan alleen.
Wil je ver komen, ga dan samen.
Afrikaans gezegde

De begeleiders
Marien Colijn
Of het nu door de hoogvlakten van Bolivia, de ruige natuur van Alaska of een cultuurrijke
Europese stad is, als ik op reis ben word ik op mezelf teruggeworpen en kom ik mezelf
regelmatig tegen. Dat levert boeiende lessen en onverwachte inzichten op. Ik vind dat een
mooie metafoor voor wat er gebeurt bij organisatieveranderingen, als mensen aangemoedigd
worden om op een andere, diepere manier naar zichzelf en naar wat hen onderling verbindt te
kijken. Die weg is niet altijd makkelijk en dat weet ik uit ervaring. Daarom geeft het mij des te
meer voldoening en plezier als ik mensen in dat proces kan ondersteunen om hun kracht en
eigenheid te (her)vinden en nieuwe mogelijkheden in zichzelf te ontdekken. Meer informatie
over Marien vind je hier.
Marjan Kos
Ik beschouw mezelf graag als een wereldburger. Vanuit de cultuur waarin ik ben opgegroeid is
mijn beeld op de wereld voor een groot deel al vroeg bepaald. Daarom ben ik altijd
nieuwsgierig naar hoe mensen vanuit andere culturen de wereld waarnemen en interpreteren.
Hun wijsheid hoor ik graag en neem ik mee in mijn eigen wereldbeeld. Zo word ik na iedere
ontmoeting weer iets rijker. Ik zie er dan ook naar uit om jou te ontmoeten tijdens deze
coachreis. Een inspirerend land dat uitnodigt om met nieuwe ogen te kijken naar onszelf en
de wereld om ons heen. Meer informatie over Marjan vind je hier.
Martijn Blom
Al sinds mijn jeugd geniet ik van buiten zijn. Wandelen langs de kust en door de duinen, of op
de mountainbike door de bossen van de Veluwe, over de heuvels van Limburg of in de bergen
in Frankrijk. Ook met cliënten ga ik als het even kan naar buiten. Een wandel-coachgesprek of
buitenactiviteiten met teams. En het bijzondere vind ik dat alleen al het in de natuur zijn, zo’n
krachtige uitwerking heeft. Ik heb dat zelf het sterkst ervaren tijdens een bezinningstocht in de
Marokkaanse woestijn. Die indrukwekkende stilte en uitgestrektheid. Graag wil ik deze ervaring
delen met anderen en je de mogelijkheid bieden aan zo’n reis deel te nemen. Meer informatie
over Martijn vind je hier.

Wil je deelnemen aan deze reis of heb je vragen? Neem contact op met
Martijn Blom, martijn@druide-leren.nl, of 06 - 13470015,
Marjan Kos, info@marjankos.nl, of 06 - 51689154, of met
Marien Colijn, info@ym.nl, of 06 - 50944858.
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