
Aandacht Ben je er? Ben je er helemaal? Met alles 
wie je bent? Doe je mee? Met alles wat je kunt geven? Aanwezigheid 
en aandacht zijn twee sleutelbegrippen. Het volle potentieel van onze 
drie breinen (hoofd, hart en buik) ontsluiten en verbinden om zo te 
ontdekken wie we in wezen zijn. En wat ons te doen staat. Dan wordt 
handelen vanzelfsprekend en moeiteloos.

Ervaren Wezenlijke 
groeistappen in het leven zijn vaak 
direct gekoppeld aan ervaringen. 
In de zoektocht hoe het anders kan, 
hebben we dan ook ‘ervaren’ als 
ingang gekozen. Door dingen uit te 
proberen gebeurt er iets. Het zijn de 
ervaringen die mensen sneller en 
verder in ontwikkeling brengen dan ze 
veelal met lezen en snappen hadden 
kunnen komen. Vandaar dat we in 
Touching the Community Soul waar 
mogelijk ervaringen programmeren. 
Soms gewoon anders, soms buiten 
de comfortzone en wat ongemakkelijk 
en soms zelfs confronterend. Altijd 
verfrissend.

proeven van touching
MET VIjf IngrEDIënTEn 
Welke ingrediënten maken Touching tot een bijzonder geheel? 

Proeven doen we hier niet alleen met de tong. Initiatiefnemer 

Erik Mandersloot licht een klein tipje van de sluier op...

Open en sluiten 
Ieder mens doet er toe. Vaak is er 
weinig aandacht voor het welkom en 
voor het afscheid. Mensen lopen verga-
derzalen in en beginnen gelijk, zonder 
dat ze echt met elkaar contact maken. 
Aan mensen die er niet zijn of mensen 
die vertrokken zijn, wordt vaak weinig 
aandacht besteed. Het is belangrijk dat 
iedereen merkt en voelt dat hij of zij 
erbij hoort en dat zijn of haar aanwe-
zigheid op prijs wordt gesteld. Vandaar 
dat we bij elke bijeenkomst de tijd 
nemen voor het welkom. Om echt aan 
te komen en elkaar weer te ontmoeten. 
We zorgen dat er voldoende tijd is om 
weer afscheid te nemen. En elkaar te 
bedanken voor de bijdragen die een 
ieder heeft gehad.

Op de grond Dat 
programma is mij te zweverig, horen 
we wel eens. ‘Wat dan?’ is de vraag. 
Het ontdekken van wie je werkelijk 
bent en wat je werkelijk wilt? reflec-
teren op hoe je je werk doet en hoe 
het ook anders kan? Blokkades die 
disfunctionele patronen in stand hou-
den identificeren en opruimen? Stilte 
gebruiken om je intuïtie de ruimte te 
geven? Ontdekken welke delen van 
jezelf en van de organisatie waar je 
leiding aan geeft, nog niet gebruikt 
worden? juist in periodes waarin om 
ons heen van alles in beweging is, is 
het van belang om stevig met beide 
benen op de grond te staan. En vanuit 
een innerlijk weten een duidelijke en 
daadkrachtige koers te kiezen. 

Alles is energie 
We besteden veel aandacht in het 
creëren van een energetische bedding 
voor de activiteiten in het programma. 
Met aandacht richten we de ruimtes 
waar we werken in. De teamleden 
zorgen dat ze ‘schoon’ aankomen. 
En we beheren het energetische 
veld van het programma tussen de 
bijeenkomsten door.
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