
 

 

Time-out.  
Inzicht, Uitzicht, Overzicht 

 

Inleiding 

De meesten van ons lopen of rennen door het leven.  Werk en privé-
verplichtingen slorpen ons op en maken dat we geen tijd hebben of maken 
om stil te staan bij onszelf en wat belangrijk is in ons leven.   

Toch dienen zich in die loopmodus vragen aan. Is dit het nu?  Kan het anders?  
Is dit wat ik echt wil?  Waarom heb ik zo'n kort lontje? Hoe kan ik meer plezier 
ervaren in hetgeen ik dagelijks doe? Hoe kan ik tot rust komen?  

Deze week geeft je de kans om  een time-out te nemen, om te vertragen, te 
verstillen, te reflecteren, nieuwe inzichten en uitzichten op te doen. En dit 
onder professionele begeleiding.  
 
Voor wie 

Voor mensen die verlangen naar innerlijke rust en inzicht.  Inzicht hoe je 
groter kunt zijn dan de hectiek van alledag en wakker, vol energie je leven 
kunt leiden. 
Voor mensen die (te) hard werken en eens aan de zijlijn van hun leven willen 
gaan staan.   

#time-out #sabbatical #persoonlijke coaching #nature based programma 
#inzichtinjezelf #inspiratie #veerkracht 

Waar 

We verblijven op een prachtige plek aan de voeten van de zee, omringd door 
bergen. Waar het  ritme van de golven de grondtoon van de dag aangeeft, de 
vogels je wekken, de wind je zachtjes streelt en het voorjaar voor een 
uitbundige bloemenpracht zorgt. 

We zullen geregeld vertoeven in de bossen aan de rand van de zee.  
Klik hier voor meer info over de locatie. 
 



 

 

 
Werkwijze 
 
Voorafgaand aan deze week is er een persoonlijke intake.  
Je persoonlijke vragen en thema zullen leidraad zijn voor het programma, dat 
we organisch vormgeven. 
Werken in de groep wordt afgewisseld met voldoende ruimte om te 
reflecteren, alleen en samen in verbinding met de natuur. Dit helpt om je hart 
en geest te openen voor nieuwe gebieden van bewustzijn. 
Waar nodig is er persoonlijke coaching en krijg je persoonlijke opdrachten.  

We werken: 
 
- ervaringsgericht 
- persoonlijk 
- feedback geven en krijgen 
- oefeningen / opdrachten 
- reflectie- en persoonlijke opdrachten 
 

je gaat naar huis met: 

- Inzichten in jezelf en de volgende stappen in je leven 
- Overzicht over ijkpunten van je leven 
- Gevoel van ruimte en rust 
- Nieuwe inspiratie/kapstokken bij de invulling van je dagelijks leven. 
- Doorbraak in vastgeroeste patronen.  
 
Begeleiding 

Micky Masset en Celeste Neelen hebben jarenlange ervaring in het 
begeleiden van retraites, groepen en individuen, zowel binnen als buiten 
bedrijfscontext.  We werken vanuit een holistische en systemische aanpak. 
Voor meer informatie zie onze website en de Artisa website. 
 
Praktische info 

Datum: 02-08 mei 2016.  
 
Locatie : Artisa, Epidavros, Griekenland 

Tarief Zakelijk: € 1870  incl. programma, coaching, accommodatie in prive-
studio, eten, transfer luchthaven Athene-Artisa, exclusief vlucht en btw 
 
Tarief Particulier: € 1270,- incl. programma, coaching, accommodatie in 
prive-studio, eten, transfer luchthaven Athene-Artisa en btw, exclusief vlucht  
 
Info/ aanmelden :  Wil je graag mee weten over dit programma en haar 



 

 

begeleiders? Mail of bel ons voor een afspraak. 
celeste@quinx.org of micky@quinx.org 
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