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‘Ontmaskeren’ 

     
	  
 
Ontdoe je van alle dagelijkse maskers en rollen en keer terug naar je kern. Kijk 
of je nog staat waar je wilt en ervaar en voel wie je bent en wat je bron is. Vind 

nieuwe kracht en vitaliteit en ontdek wat jou echt bezielt, tijdens het 
‘Ontmaskeren’; een sabbatical van één week in een heerlijke omgeving. 

Terug naar je kern 

Interesse of wil je meer weten? Ga naar www.passerel.com voor het inschrijfformulier of neem 
contact op via onderstaande gegevens. Bij belangstelling volgt eerst een persoonlijke intake. 

 Het aantal deelnemers is minimaal zeven, maximaal tien.  
Zo kan optimale aandacht worden gegeven aan ieders proces.  	  

Lig je nog op koers? 
Vraag jij je ook wel eens af of je nog doet wat je wilt? Of je de juiste keuzes hebt 
gemaakt? Hoe je je werk weer leuk maakt? Allemaal vragen die te maken hebben met 
je persoonlijke principes en drijfveren. 
Werken vanuit deze principes geeft je kracht, energie en bezieling. Soms raak je het 
contact hiermee even kwijt. Hoe vind je de weg weer terug en hoe hervind je je 
koers? 
 
Ga mee op sabbatical! 
De sabbatical ‘Ontmaskeren’ staat in het teken van hernieuwde bezieling	  en vitaliteit. 
Je ontdekt wat je persoonlijke drijfveren zijn, maakt heldere keuzes en geeft richting 
aan je toekomst. Ondertussen geniet je van een geheel verzorgd verblijf in een 
comfortabel resort aan zee. Aarzel niet en neem de stap. Je komt herboren terug. 
 
In vier stappen ontdek je waar jouw bezieling en vitaliteit liggen. 
• De vraag: wat zijn de persoonlijke waarden in mijn leven? 
• De confrontatie: welke maskers leg ik af, welke heb ik nodig?  
• De keuze: waar ga ik voor?  
• Het commitment: hoe verbind ik me aan mijn keuze?   
 
Locatie 
Passerel organiseert deze sabbaticals aan de Rode Zee in Egypte. 
In een uitgebalanceerd programma ga je met jezelf aan de slag, onder begeleiding 
van ervaren trainers/coaches. Zon, zee en cultuur geven aan de uit te voeren 
opdrachten díe speciale verdieping, waardoor je je vitaliteit en bezieling vindt. Je 
komt optimaal aan jezelf toe, weg van alle dagelijkse beslommeringen. Gun het jezelf. 
 
Passerel 
Passerel werkt vanuit een holistische visie. Fysiek, emotioneel, cognitief, sociaal en 
spiritueel: de focus ligt op de mens in z’n geheel. Ieders belevingswereld is 
uitgangspunt. De trainers gebruiken verschillende methodes, zoals transactionele 
analyse, familieopstellingen, enneagram, team- en persoonlijke coaching in 
samengaan met de omgeving. 
	  


