In 1 dag mobilisatie van
een ongekend vermogen

Beweging
Een dag die binnen een week
volledig is ingehaald!

It’s all said and don e. Er is zoveel gebeurd.
Zoveel gezegd. Geloofd. Gehoopt. Ervaren en
gevoeld. Het nodige ontdekt, toegedekt, kwijt
geraakt en afscheid genomen. In bedrijven en
organisaties waarin mensen dachten hun
zekerheden te kunnen vinden én te kunnen
houden. Die zekerheid krijgt niemand
meer. Die zal in andere vorm gevonden en
soms zelfs bevochten moeten worden.
Als verbroken verhoudingen en verbroken
verbindingen herstelt en versterkt worden
komen ongekende vermogens vrij. Als de
inzetbereidheid daarvoor wakker gemaakt
wordt en de wilsbereidheid daarvoor vechtlust
wordt. Niet langer tégen maar vóór
gaat werken.
Daar is een ander, geloofwaardiger
draagvlak voor nodig om dat verschil te
gaan maken en uit te bouwen. Met elkaar.
Met hen die er n og zijn,
willen en kunnen blijven.
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Want wie - als persoon of organisatie - uit wil stijgen
boven de massa - die steeds meer door collectieve
onmacht gegrepen wordt - moet zich los willen,
kunnen en durven maken van wat te lang
normaal gevonden wordt. Die zal eerst nog
baanbrekend alleen staan en gaan maar al snel
gevolgd worden op die weg die de beste
vooruitzichten biedt. Juist omdat maar weinigen
die weg durven gaan is langs die weg het meeste
te vinden van wat u nu hard nodig hebt.

Doorbraak
Een zaak van vertrouwen
Begint met een daad van hoop
en een krachtig mentaal besluit

Gaan en aangaan. Wij gaan voor, maken
een corridor en helpen de beweging op
gang.
In hoofden van mensen. Die je niet meer van bovenaf
bereikt maar van binnen uit. Om door te schakelen
naar een nog ongekend vermogen dat vast zit in
onzekerheid en wacht op herstel en versterking van
vertrouwen. Maar … waarom lang wachten op iets
van buiten als het veel sneller binnen gevonden
en gewonnen kan worden?
Collectief Mentaal Vermogen is de besturing voor het
vrijmaken van zover ongekend vermogen waarmee
het verschil gemaakt kan worden. Tussen gewoon
en buitengewoon, tussen onzekerheid en
zekerheden, tussen passief en passie, tussen bekend
en ongekend én tussen het o zo bekende ‘weten wat je
hebt en bang blijven voor wat je beter kunt krijgen’.
Breek uit, ga het aan én ga er voor!
Dat wilt u ook van uw mensen. Het verschil tussen nu
en morgen is een krachtig mentaal besluit.
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Wat nu concreet nodig is hebt u al binnen.
In uw bedrijf en organisatie. U wilt zeker weten dat die
potentie zonder verder toenemende druk kan accelereren
in een meer energie gevende beweging. Daarvoor is nodig:
1.

2.

3.

Voeding
Kranen open zetten en
leidingen doorblazen
laat de zaak weer stromen

4.

Herstel of versterking van geloof,
vertrouwen en verhoudingen in het bedrijf,
de organisatie, de leiding en de koers. Dat is de
eerst belangrijke voorwaarde. Deze zachte
factoren zijn de nieuwe sleutel voor stromende
slagkracht.
Alles wat daarin verhullend of remmend werkt
moet bewust, zichtbaar en bespreekbaar worden.
Als dat schoon, opgeruimd en losgelaten wordt
willen mensen hun gezicht naar de
toekomst keren.
Een wezenlijk ander, nieuw, uitnodigend en
uitdagend perspectief zal gevoeld moeten gaan
worden om de energie, die daaruit vrij komt,
op te richten.
En het besef zal bij mensen diep(er) binnen
gebracht moeten worden dat na nu niets meer
zal blijven zoals het is. De belangrijkste
mobilisatie is een beweging en omslag in denken
en het mentaal schoonmaken voor een nieuw
begin. Zodat informatie weer kan stromen en
creativiteit er weer uit kan komen.
Dat brengt u en hen véél verder.
Wij helpen u op (die) weg
waar mensen nog vaak
voor staan te twijfelen.
Bel Hans Visser op
06.5332.1494
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