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Professor en ‘beschermheer’ Paul de Blot 
zei in het programma: ‘Ik zit vol verlangens. 
Ik heb heel mijn leven gepland op mijn 
verlangens.’ Wij hadden ook een verlangen. 
Een verlangen om de schoonheid van het 
programma Touching the Community Soul 
vast te leggen op schrift. Touching is een reis 
met verschillende ervaringen en perspectieven 
over anders zijn, anders kijken en anders 
doen. We claimen zeker niet volledig te zijn. 
Daarvoor is de ervaring van aanwezig zijn 
en daadwerkelijk in contact te staan met 
andere deelnemers en sprekers te belangrijk. 
Wel om een stukje van de magie te laten 
zien. Dat er groepen zijn die verandering 
daadwerkelijk realiseren met behulp van 
een leiderschapsprogramma.

We hebben deze publicatie niet volgestopt 
met praktische adviezen en how to-lijstjes. 
Zo makkelijk is het leven namelijk niet. 
Om anders te leren doen, moet je anders 
leren kijken en anders leren zijn. 
Daarom hebben we een aantal sprekers en 
steunpilaren geselecteerd om te beschrijven 
welke manieren van anders zij zelf hebben 
ondergaan in hun proces van transformatie. 
In een aantal gevallen hebben wij de bijdrage 
zelf geschreven. Dit staat in dat geval 
ook aangegeven. Tevens hebben we een 
aantal deelnemers van het programma 
geïnterviewd voor dit boek of om een bijdrage 
gevraagd. Zij zijn ervaringsdeskundigen 
en hebben zelf geëxperimenteerd met de 
ervaringen uit het programma.

Geniet ervan, en vergeet niet het dankwoord 
te bekijken om te zien wie wij willen bedanken 
voor dit alles! 
Veel leesplezier!
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