


EROS



AGAPE



LEF
angst omarmen leidt tot daadkracht

LIEFDE
agape leidt tot psychologische

veiligheid

LUST
eros is de vonk die het vuur van 
engagement doet ontbranden



DE KENMERKEN VAN EEN BOUWMEESTER
1. Bewust heen en weer bewegen tussen het prestatiebewustzijn en ontwaakt bewustzijn.

2. Dag en nacht werken aan de eigen ontwikkeling om Eros en Agape uit te kunnen dragen. 

3. Impeccability nastreven op alle terreinen. Als iemand tijdens de bouw van de kathedraal een steen liet vallen waardoor deze 
kapot was, werd hij de les gelezen want dit was een gebrek aan aandacht en deze steen werd ritueel begraven. 

4. ‘Weten’ prefereren boven het hebben van kennis. Het verkiezen van het begrijpen van het innerlijke, het ware, het goede en 
het schone boven het hebben van intellectuele handigheid. 

5. Kennis doorgeven, maar laat zich enkel laten leiden door zijn/haar intern referentiekader. Keuzes maken vanuit de eigen 
innerlijke autoriteit.

6. Zich realiseren dat meesterschap leidt tot nieuw leiderschap. Leiders creëren leiders.

7. Respect hebben voor zichzelf maar zichzelf kan relativeren. De eigen bijdrage au serieux nemen, maar zichzelf niet. Er valt 
niets te verdedigen.

8. Indien nodig bereid zijn om het werk in anonimiteit en stilte te doen. Bouwmeesters van de kathedraal waren anoniem omdat 
de boodschap belangrijker is dan de boodschapper. 

9. Goede vragen blijven stellen. Er valt van iedereen iets leren en er is altijd een volgend niveau van ontwikkeling. 



Tijdens een interactieve en wervelende voorstelling neem ik je 
mee op een reis naar binnen waarin de goden en godinnen uit de 
Griekse mythologie je tonen hoe je kan navigeren in een wereld in 
volle transitie. Met een aantal praktische ervaringsoefeningen 
daag ik de toeschouwers uit om ter plekke hun 
leiderschapskwaliteiten te verkennen en te boosten.

Het is niet zomaar een keynote maar een performance om 
mensen mee te trekken in de noodzakelijkheid van verandering.

Boek een keynote of contacteer me voor een vrijblijvende 
kennismaking via https://curious.biz/keynote.

Ik kijk er naar uit om jou te ontmoeten.

Hartelijk,

Anja

https://curious.biz/keynote/



