
CLARITY
PERSOONLIJK
LEIDERSCHAP
ALLE TRAININGEN 2021-2022 

Je hebt je stellig iets voorgenomen, maar het
lukt je niet om je eraan te houden. Of je hebt een
besluit goed en rationeel doordacht, maar voelt
je er toch slecht over. Hoe dat komt? Je hebt
geen idee. Want we weten vaak meer van onze
smartphone dan over ons eigen
besturingssysteem.

De tweedaagse introductie training biedt een
eerste kennismaking met het Clarity-
gedachtegoed en reikt je een aantal eenvoudige
tools aan. Je zet de eerste stappen om in te zien
waar jouw patronen, aannames en drijfveren
vandaan komen, en hoe het mechanisme werkt
dat jou stuurt en op een bepaalde manier
beperkt.

Tijdens de driedaagse training worden de
raadsels van dat mechanisme opgehelderd.
‘Persoonlijk leiderschap’ is de leiding overnemen
over de automatische piloot die aan het roer
staat van jouw persoonlijke patronen en
gewoonten. Het laat zien wat jouw unieke
drijfveren en valkuilen zijn en geeft je de regie
terug. Dat kan zijn in je werk, maar ook privé, in
je relatie of op andere vlakken in je leven.

De training biedt een radicaal ander zicht op het
mechanisme dat jou stuurt en op een bepaalde
manier beperkt. 

Ben je bereid op een dieper niveau naar jezelf 
te kijken en daarmee het risico te nemen op 
een gelukkiger leven?

Tweedaagse training 
17-18 febr. 2022, Terschelling
19-20 mei 2022, Terschelling

Do. 09.00-17.30
Vrij. 09.00-16.00

Driedaagse training
1 t/m 4 juni 2021 Terschelling 
29 sept. t/m 2 okt. 2021 Terschelling*
24 t/m 27 nov. 2021 Terschelling*
22 t/m 25 mrt 2022, Terschelling
13 t/m 16 sept. 2022, Terschelling
1 t/m 4 nov. 2022, Terschelling
22 t/m 25 nov. 2022, Terschelling

Di. 18.30-20.30
Wo. en do. 09.00-17.30
Vrij. 08.30-15.30

*N.B. start wo. avond, einde za.

Zevendaagse training
29 jan. t/m 4 febr. 2021 Terschelling
start: 09.00
einde: 15.00  

Trainers
Marije Bijlsma
06-4982 0035 

Akki Colenbrander
06-2123 6701

Aanmelden per mail
marijeterschelling@gmail.com 
akkicolenbrander@hotmail.com

Meer informatie
www.helderder.frl
www.fri-terschelling.nl
www.akkicolenbrander.nl

https://folkshegeskoalle.nl/overnachten/


CLARITY
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TWEEDAAGSE TRAINING

Je hebt je stellig iets voorgenomen, maar het
lukt je niet om je eraan te houden. Of je hebt een
besluit goed en rationeel doordacht, maar voelt
je er toch slecht over. Hoe dat komt? Je hebt
geen idee. Want we weten vaak meer van onze
smartphone dan over ons eigen
besturingssysteem.

De tweedaagse training biedt een eerste
kennismaking met het Clarity-gedachtegoed en
reikt je een aantal eenvoudige tools aan. Je zet
de eerste stappen om in te zien waar jouw
patronen, aannames en drijfveren vandaan
komen, en hoe het mechanisme werkt dat jou
stuurt en op een bepaalde manier beperkt.

Tijdens de driedaagse training worden de
raadsels van dat mechanisme opgehelderd.
‘Persoonlijk leiderschap’ is de leiding overnemen
van de automatische piloot die aan het roer staat
van jouw persoonlijke patronen en gewoonten.
Het laat zien wat jouw unieke drijfveren en
valkuilen zijn en geeft je de regie terug. Dat kan
zijn in je werk, maar ook privé, in je relatie of op
andere vlakken in je leven.

De training biedt een radicaal ander zicht op het
mechanisme dat jou stuurt en op een bepaalde
manier beperkt. 

Ben je bereid op een dieper niveau naar jezelf 
te kijken en daarmee het risico te nemen op 
een gelukkiger leven?

Tweedaagse trainingen 2021-2022
17-18 februari 2022, Terschelling
19-20 mei 2022, Terschelling

Tijden
Do. 09.00-17.30
Vrij. 09.00-16.00

Kosten
Training: €285 excl. btw
Arrangement: €78 excl. btw en incl.
cursusmateriaal
Overnachting: €230,- obv
2 nachten volpension,( aankomst
avond ervoor)
1-persoonskamer
(2-pers. kamer ook mogelijk)

Trainers
Marije Bijlsma
06-4982 0035 

Akki Colenbrander
06-2123 6701

Aanmelden per mail
marijeterschelling@gmail.com
akkicolenbrander@hotmail.com

Meer informatie
www.helderder.frl
www.fri-terschelling.nl
www.akkicolenbrander.nl

"Ik ben meer trouw aan mijzelf"
-deelnemer-

https://folkshegeskoalle.nl/overnachten/
https://www.facebook.com/HelderheidIsClarity/
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DRIEDAAGSE TRAINING

Driedaagse trainingen 2021-2022
1 t/m 4 juni 2021, Terschelling
29 sept. t/m 2 okt. 2021, Terschelling*
24 t/m 27 nov. 2021, Terschelling*
22 t/m 25 mrt 2022, Terschelling
13 t/m 16 sept. 2022, Terschelling
1 t/m 4 nov. 2022, Terschelling
22 t/m 25 nov. 2022, Terschelling

Tijden
Wo. 18.30-20.30
Do. en vrij. 09.00-17.00
Za. 08.30-15.30
*N.B.! start wo. 18.30, einde za. 15.30

Kosten
Training: €470 excl. btw
Arrangement: €97 excl. btw en incl.
cursusmateriaal
Overnachting: €405 obv
3 nachten volpension, 
1-persoonskamer (lager bij 2-pers.)

Trainers
Marije Bijlsma
06-4982 0035

Akki Colenbrander
06-2123 6701

Aanmelden per mail
marijeterschelling@gmail.com
akkicolenbrander@hotmail.com

Meer informatie
www.helderder.frl
www.fri-terschelling.nl
www.akkicolenbrander.nl

Je hebt je stellig iets voorgenomen, maar het
lukt je niet om je eraan te houden. Of je hebt een
besluit goed en rationeel doordacht, maar voelt
je er toch slecht over. Hoe dat komt? Je hebt
geen idee. Want we weten vaak meer van onze
smartphone dan over ons eigen
besturingssysteem.

De tweedaagse introductie training biedt een
eerste kennismaking met het Clarity-
gedachtegoed en reikt je een aantal eenvoudige
tools aan. Je zet de eerste stappen om in te zien
waar jouw patronen, aannames en drijfveren
vandaan komen, en hoe het mechanisme werkt
dat jou stuurt en op een bepaalde manier
beperkt.

Tijdens de driedaagse training worden de
raadsels van dat mechanisme opgehelderd.
‘Persoonlijk leiderschap’ is de leiding overnemen
over de automatische piloot die aan het roer
staat van jouw persoonlijke patronen en
gewoonten. Het laat zien wat jouw unieke
drijfveren en valkuilen zijn en geeft je de regie
terug. Dat kan zijn in je werk, maar ook privé, in
je relatie of op andere vlakken in je leven.

De training biedt een radicaal ander zicht op het
mechanisme dat jou stuurt en op een bepaalde
manier beperkt. 

Ben je bereid op een dieper niveau naar jezelf 
te kijken en daarmee het risico te nemen op 
een gelukkiger leven?

https://folkshegeskoalle.nl/overnachten/
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ZEVENDAAGSE TRAINING

Zevendaagse trainingen 2021-2022
29 januari t/m 4 februari 2022
Terschelling of Friesland

Tijden
Start: za. 09.00 
Einde: vrij. 15.00

ook te volgen zonder een twee- of
driedaagse training!

Kosten
Training: €470 excl. btw
Arrangement: €97 excl. btw en incl.
cursusmateriaal
Overnachting: €405 obv
3 nachten volpension, 
1-persoonskamer (lager bij 2-pers.)

Trainers
Marije Bijlsma
06-4982 0035

Akki Colenbrander
06-2123 6701

Aanmelden per mail
marijeterschelling@gmail.com
akkicolenbrander@hotmail.com

Meer informatie
www.helderder.frl
www.fri-terschelling.nl
www.akkicolenbrander.nl

Heb je wel eens van een intensive gehoord? Zo'n
training die in werkelijkheid een snelkookpan is?
Deze zevendaagse Clarity Persoonlijk
Leiderschapstraining duurt maar liefst zeven (7!)
dagen. Intensief, ja. En door de prachtige
opbouw ervaar je ook rust en ruimte. 

Deze training laat Clarity-gedachtegoed diep
inzinken en biedt je alle tools van het Clarity
Proces. Ontdek waar jouw patronen, aannames
en drijfveren vandaan komen, en hoe het
mechanisme werkt dat jou stuurt en op een
bepaalde manier beperkt. Je krijgt alle tijd om
een band op te bouwen met dat deel in jezelf en
je oefen je in alle technieken, zodat je zelf thuis
er mee verder kunt gaan en kunt verdiepen.

Tijdens deze intensieve training neem jij de
leiding over de automatische piloot die aan het
roer staat van jouw persoonlijke patronen en
gewoonten. Het gaat verder dan je unieke
drijfveren en valkuilen leren kennen, omdat het
jou de regie teruggeeft. En dat heeft zijn invloed
op je werk en je privé leven.

De training biedt een radicaal ander zicht op
het mechanisme dat jou stuurt en op een
bepaalde manier beperkt. 

Ben jij bereid op een dieper niveau naar jezelf 
te kijken en daarmee het risico te nemen op 
een gelukkiger leven?

https://folkshegeskoalle.nl/overnachten/

