VALKENBURG MASTER EXPERIENCE
PROGRAMMA 2012 - 2015

Haal het maximale uit jezelf!

MAXIMAAL RENDEMENT VOOR MENS EN ORGANISATIE
De Valkenburg Master Experience is bedoeld voor mensen die het maximale in
menselijk kunnen willen realiseren. We leggen het accent, afhankelijk van jouw
wensen en behoeften, op zowel je persoonlijke groei als de zakelijke
ontwikkeling van jou en je bedrijf of organisatie. Het verbetert rendementen die in
het voordeel van iedereen uitvallen; spreekt ieder aan op zijn of haar capaciteiten
en is zeer realistisch waar groeipotentie mogelijk is.
VOLLEDIG ZIJN WIE JE BENT
De Master Experience leert je onderscheid te maken tussen wat anderen jou
aanpraten en wat je eigen authentieke mening, smaak of oordeel is. Je kunt
daarin ook stukjes geconditioneerdheid van de maatschappij of familie loslaten
die niet meer bij je horen. Zo kom je met beide voeten stevig op aarde: met één
voet in je gevoel en de andere voet in je daadkracht. Je ontdekt hoe je op een
eenvoudige en praktische manier kunt koersen op je innerlijke kompas. Ofwel: je
gevoel, je intuïtie en je inspiratie. Hoe je loyaal kunt blijven aan je hart, zonder je
verstand, je ratio weg te gooien. Integendeel: we leren je hoe je ratio je
geïnspireerde geest kan dienen.
Wees wel gewaarschuwd: we zijn heel gekleurd in onze aanpak.
We menen dat je gelukkiger zult zijn als je meer vanuit je gevoel durft te
vertrouwen op de informatie vanuit je hart, in plaats van te serieus waarde te
hechten aan al het gepieker in je hoofd. We helpen je intensief om je bij het
nemen van besluiten te laten leiden door wat je geïnspireerd wordt ingegeven of
aangereikt. Geluk is niet langer afhankelijk van iets of iemand buiten jezelf. Je
ervaart innerlijke vrede, wat dan ook.
PROFIJTELIJK VOOR DE LANGE TERMIJN
We gaan niet voor instant happiness, wel voor duurzaam welzijn. We helpen je
om afscheid te nemen van oude patronen. In de Master Experience laten we je
concreet en praktisch ervaren hoe je, midden in de waan van alle dag, een
gezonder, zinvoller en succesvoller leven kunt leiden. Ook na de Master
Experience ben je nog steeds in de wereld, maar niet langer ‘van de wereld’. Je
beschikt over gouden sleutels om voor langere termijn profijtelijk op koers te
blijven. Je kunt blijven lachen om je zegeningen en je ‘missers’. Je weet te
relativeren zodat je onder alle omstandigheden lekker blijft doorademen. Ook als
die persoon of situatie waarvoor jij zo allergisch bent weer opduikt. Je blijft
ontspannen over je banksaldo, hoog of laag. Je raakt minder verward door je
problemen, groot of klein. Je ontdekt nieuwe betekenis en zingeving in je werk en
in je relaties. Vanuit bezieling en kwaliteit sta je op als leider in de creatie van
vernieuwing binnen je bedrijf of organisatie.

Kies bewust: kom alleen of juist samen met je partner, vriend(in) of collega
De keuze is aan jou. Soms is het waardevol om mee te kijken in elkaars proces.
Tijdens de Master Experience wordt een diepgang bereikt die menig relatie zal
verrijken. Als je besluit samen te komen, bel ons dan voor het voordeliger
meereistarief voor kamergenoten.
MASTER REFLECTIONS: KIES VOOR EEN JAAR EXTRA GARANTIE!
In het jaar na afloop van de Master Experience hebben alle deelnemers
nadrukkelijk de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een aantal individuele
sessies te volgen. Om de theorie helder in de praktijk vertaald te houden en om
te voorkomen dat visie en doelstellingen op de achtergrond belanden. In totaal
gaat het om drie gesprekken, die in Almere plaatsvinden. Je kunt je partner gratis
meenemen om je proces inzichtelijk te maken. Een praktische manier om je
eigen Master Experience te bekrachtigen. De financiële investering voor deze
extra module bedraagt € 700,-- excl. 19% btw.
NIEUWKOMER OF BEN JE EERDER GEWEEST?
In vrijwel elke Master Experience werken we tegelijk met zowel nieuwkomers als
terugkerende deelnemers. Het blijft verfrissend om jezelf diep(er) in de spiegel
aan te kijken. We werken met een mix van verschillende opdrachten voor
nieuwkomers en terugkerende deelnemers. Of het nu je eerste keer is, je tweede
or derde keer, de Valkenburg Master Experience heeft altijd meer dan voldoende
creativiteit in huis om je optimaal te prikkelen, te activeren en voluit in de
transformatie te plaatsen. Om je tot het verstilde eigenbeeld in waarheid te laten
komen. Een beeld waarin jij jeZelf weer ontmoet en innerlijke harmonie je stevige
uitvalsbasis vormt.

CHECKLIST
We staan open voor alle thema’s in je leven, alles is bespreekbaar. Uiteraard
voor zover jij er werkelijk voor open staat. Check zelf of een Master Experience
bij jou past. Of toets in een persoonlijk gesprek met Ivo en/of Ton in hoeverre
jouw specifieke doelstellingen behaald kunnen worden tijdens een Master
Experience.
Ik kies ervoor om …
O écht het maximale uit mezelf te
halen

O te groeien in autonomie, waarbij mijn
eigen waarden en normen nadrukkelijk
op de voorgrond blijven staan
O door te groeien in authenticiteit en op O werk en privé met elkaar in harmonie
weg te gaan naar meer Spirit, om te
te brengen en veel meer rust te
leven vanuit mijn Hogere Zelf
ervaren ondanks uiterlijk rumoer
O waarachtig inhoud te geven aan mijn O het (financiële) rendement van mijn
bedrijf, organisatie en persoonlijk zijn
werk of organisatie en persoonlijk zijn
(nieuwe opstart, doorgroei of
structureel te verhogen
beëindiging)
O mijn communicatieve talent te
O de kwaliteit van mijn leiderschap
vergroten en verdiepen, een natuurlijke onder de loep te nemen, waar nodig te
brug vormen in het gespreksmatige
versterken en te cultiveren, meer te
genieten van wereldse processen
O vanuit een blanco tekenvel
O de kwaliteit van mijn relaties met
geïnspireerde visies op een toekomst
anderen (zowel privé als
te geven, voor nu, straks en later
werktechnisch) te optimaliseren en te
verhogen
O rendementen te verhogen door in het O oude patronen en vaak terugkerende
vervolg voor niet minder dan een 9+
stagnaties definitief te doorbreken,
door het leven te gaan
zonder angsten het nieuwe te
omarmen
O sterker te leren koersen op mijn
O mijzelf verder te realiseren en
innerlijke kompas (gevoel, intuïtie en
weerstanden en liefdeloosheid in het
geïnspireerde ingevingen)
leven te overwinnen

BEGELEIDING EN SUPPORT
Het is voor Ivo Valkenburg en Ton Peters altijd een feest om samen te werken! In
2012 is het alweer dat de tiende keer dat ze samen een Master Experience
faciliteren. Samen vormen zij een spiegel voor jezelf om diep in te kunnen
doorkijken. De combinatie waarin zowel zakelijk als privé aan bod komen, maken
dat je helder krijgt waar het voor jou om te doen is. Of het nu gaat om een
persoonlijk consult van 1,5 tot 2 uur of een Master Experience, er wordt altijd
gereflecteerd op jouw specifieke vragen en unieke omstandigheden.

Ze tillen op geheel eigen manier de hoofdlijnen uit het geroezemoes van het
alledaagse. Het vuur wordt weer aangewakkerd, daar waar het vlammetje lijkt uit
te gaan.
Er wordt met realiteitszin gekeken naar wat losgelaten mag worden, of wat juist
meer toegestaan moet worden. Beiden weten je als geen ander te laten
relativeren om je daarheen te loodsen waar het leven in essentie voor jou over
gaat.
Ivo Valkenburg (1966) nodigt iedereen uit, gedreven en enthousiast, om zijn of
haar passie, vakmanschap en hartstocht opnieuw te ontdekken en ruimte te
geven. Hij weet op eigenzinnige wijze, werkelijk de kern van wonen, werken en
leven positief te raken. Zijn voorliefde voor waarheid, niveau met esprit en
oprechtheid maken hem beroemd en gewild bij tal van bedrijven en instellingen.
Hij weet op begripvolle ingenieuze wijze het menselijke aspect achter het werk
centraal te houden.
www.ivovalkenburg.nl
Ton Peters (1960) zal als advocaat van je hart, vanuit helder weten en voelen,
jou ondersteunen in je groei naar een vervuld leven.
Ton heeft al ruim vijftien jaar een praktijk in Zelfrealisatie. Zijn invoelende
vermogens geven helderheid aan iedereen die met onbeantwoorde vragen of
wensen rondloopt. Hij kan reflecteren op wat voor jou essentieel is en een
schifting maken waarin doorgang of stagnatie passeert. Ton weet op zijn geheel
eigen manier uit elke situatie, zakelijk of privé, op te tillen wat gezien, gehoord of
geweten mag worden. Altijd mag het leiden tot meer innerlijke rust en vrede en
waar nodig je bemoedigen, ondersteunen en verhelderen.
www.tonpeterspraktijk.nl
Lili Baumann (1967) is een veelal onzichtbare kracht achter de organisatie van
de Master Experience. Ze regelt van alles achter de schermen en draagt met al
haar ziel en zaligheid zorg voor het welzijn van alle deelnemers. Soms komt ze
even achter de coulissen vandaan en zegent ze met haar helende hand het
individuele proces van de deelnemers. Lili Baumann is geboren en getogen in
Alba Iulia (Transsylvanië). Ze studeerde bouwkunde aan de Universiteit van Cluj
Napoca en werkte ruim tien jaar als technisch ingenieur. Na een zwaar autoongeluk besloot Lili om het roer volledig om te gooien. Inmiddels is ze al meer
dan tien jaar actief als yoga leraar en personal coach. Ze gebruikt steeds minder
woorden en steeds meer haar helende hand …
www.helendehand.nl

PRAKTISCH

Wanneer?
Op de website staat voor de komende drie jaar (2012 – 2015) een overzicht van
alle data. Voor de Master Reflections staat ook een overzicht van mogelijkheden
op de website vermeld.

Waar?
De VALKENBURG Master Experience vindt meestal plaats op onze nieuwe
huislocatie in Umbrië, ‘het land van Franciscus van Assisi’.
In Locando del Gallo (www.locandodelgallo.it) hebben we het rijk voor ons
alleen. Omgeven door stilte, moeder natuur en rust. Een pareltje in het groene
hart van Italië. Omgeven door groene, zacht glooiende heuvels, begroeid met
vooral wijn- en olijfgaarden. Waar het vaak ruikt naar lavendel en rosemarijn.
Waar het zwembad al in de vroege morgen wordt gekust door het zonlicht. Waar
de sterrenhemel je elke avond opnieuw doet herinneren wie je werkelijk bent.

Investering
€ 3.300,-- excl. 19% btw, eventuele reis- en annuleringsverzekering en drankjes
aan de bar. Voor de rest: all inn, inclusief alle reis- en verblijfskosten, zoals
vliegticket en eigen slaapkamer).
Onze huisvrienden (terugkerende deelnemers die eerder een 5-daagse training
met Ivo Valkenburg en/of Ton Peters hebben meegemaakt), ontvangen op elke
reis een korting van € 600,-- en betalen slechts € 2.700,-- excl. 19% btw.
Deelnemers die een kamer met elkaar wensen te delen, ontvangen ook een
korting. Neem hiervoor even persoonlijk contact met ons op.

VALKENBURG bv
Boeierstraat 14
1086 VD Amsterdam
www.masterexperience.nu
Ivo Valkenburg – ivo@masterexperience.nu
06-51079003

