
Ont-moetingsreis Groenland
‘Herijk je kompas’ 

“Smelt het ijs in je hart... 
en de wereld zal veranderen”

Angaangaq Angakkorsuaq (Groenlandse sjamaan)



Ont-moetingsreis Groenland
Er was eens een man op zoek naar de zin van werk. Hij ging op 
weg en kwam een steenhouwer tegen. Hij vroeg de steenhouwer: 
”Waarom hak je deze zware stenen?” De man antwoordde 
snauwend: “Gewoon omdat het moet”! Hij liep snel door en 
ontdekte een volgende steenhouwer. Ook aan hem vroeg hij: 
“Waarom hak je deze zware stenen? De man antwoordde: “Omdat 
ik voor mijn gezin wil zorgen en mijn geld moet verdienen, anders 
hebben we niets te eten”. Hij bedankte hem, liep verder en ontdekte 
nog een andere steenhouwer. Ook aan hem stelde hij dezelfde 
vraag. De man antwoordde stralend: “Ik hak deze stenen omdat ik 
een kathedraal wil bouwen!”

Dit verhaal is universeel. Het bevat prachtige vragen voor 
zelfreflectie. Wat vind jij echt belangrijk in je leven? Ben je nog in 
verbinding met jezelf en de ander? Het verhaal confronteert ons 
met onze eigen keuzen, angsten en leiderschap. Ben je nu kathe-
dralen aan het bouwen… of ben je tevreden met je dagelijks brood? 
Verleidt het jou tot nadenken en onderzoek of laat je je opnieuw 
verleiden tot…doorhakken? Wat is de bedoeling van jouw reis in dit 
leven? Lig je nog op koers?

In deze unieke ont-moetings reis staat de verbinding met onze 
natuur en bezieling centraal. In de prachtige natuur van Groenland 
neem je optimaal waar wat zich wil aandienen. Je ontdekt hoe je in 
verbinding bent met jezelf en met de ander. Je duikt tijdens deze 
reis diep in jouw ‘ijsberg’, zodat je ontdekt wat zich wil aandienen 
en wat losgelaten mag worden.

Deze ont-moetingsreis biedt je de mogelijkheid om diepgaand te 
leren en te reflecteren op jouw dagelijkse leven en werk. Zo vind je 
met een open hart, open geest en een open wil vernieuwende 
antwoorden op vragen voor jouw leven en persoonlijk leiderschap.



De magie van Groenland
De rust en ruigte op Groenland maakt veel bij mensen los. 
Je ervaart dat alles met elkaar in verbinding staat. Er ontstaat 
verbinding tussen hoofd, hart en buik. De natuur op Groenland is 
een ongelofelijke voelbare bron van energie waardoor je je leven 
vanuit een nieuw perspectief kunt gaan ervaren. Laat je meevoeren 
in de magie van dit prachtige land.

De reis
De reis is een queeste. Een ontdekkingsreis voor iedereen die 
eindelijk echt ruimte wil nemen om patronen van ‘te veel’ of ‘te 
weinig’ om te buigen. Een reis naar een nieuwe balans waarin zorg 
voor je ziel in het dagelijks leven (meer) ruimte krijgt. Een balans 
waarin je werkt vanuit je talenten. Als je je volledig bewust bent van 
jouw unieke kwaliteiten en talenten en durft te ont-moeten wat daar 
niet meer bij past, ben je optimaal dienstbaar aan en inspirerend 
voor je omgeving. In verbinding met de bijzondere en indrukwek-
kende ruigte en energie van Groenland maak je in een 12-daagse 
reis een tocht door de natuur en je eigen bewustzijn. Je herijkt of 
hervindt je levensmissie en koers. Door het bewust loslaten van je 
gewoonten ontstaat er openheid, helderheid en ruimte voor 
bezinning. Je kunt daarin je eigen rust, ruimte en talenten weer 
omarmen.

De reis is gebaseerd op een collectief en gelijkwaardig leerproces. 
Onze dagelijkse ervaringen, het werken met ons lichaams-
bewustzijn, talenten en onze (schaduw) projecties staan centraal. 
Daarnaast werken we met concepten en technieken rondom 
persoonlijk leiderschap en vitaliteit. We ervaren de imposante 
natuur en energie van Groenland door (stilte)wandelingen, 
boottochten en meditatie. We maken gebruik van diverse 
oefeningen om te doorleven en te begrijpen wat zich aandient. 

De groepsleden kunnen zo hun eigen zoektocht naar leiderschap, 
talenten, vitaliteit en thema’s die zich aandienen in hun eigen 
ijsberg aanscherpen en uitproberen. Er is plaats voor maximaal 12 
reisgenoten die van avontuur houden.



Leef je talenten
We zijn in onze westerse wereld door gezin, school en werk 
geprogrammeerd om te werken aan onze ‘tekorten en gebreken’. 
Vanuit deze programmering ontwikkelen we naast onze talenten 
helaas eveneens angsten en obsessies. Hierdoor verwaarlozen we 
onze unieke talenten en gaan we onderpresteren. Door te focussen 
op onze kwaliteiten en talenten ontstaat juist enorm veel positieve 
energie. Hierdoor kunnen we optimaal samenleven en werken.

We houden ons bezig met balans en het overstijgen van dualiteiten 
rondom de 8 wereldse winden uit het Boeddhisme.

Laat je niet wegblazen door deze winden 
- Boeddha - 

winst (obsessie) en verlies (angst)
lof (obsessie) en hoon (angst)

verdienste (obsessie) en blaam (angst)
vreugde (obsessie) en lijden (angst)

Vaak laten we ons onbewust toch door een of meerdere angsten en 
obsessies leiden. Dit onderkennen, maakt de weg vrij voor 

ontwikkeling. Wees vrij! Ont-moet en doe waar je energie van krijgt!



Resultaten
Je ervaart de werking van een veilige groep, een omgeving waarin 
jij optimaal kunt reflecteren en jezelf ontwikkelen. Hierdoor (her)
ontdek je je talenten en levensmissie en ontwikkel je deze talenten 
verder. Je ervaart hoe je via jouw persoonlijk leiderschap een 
veilige leeromgeving kunt creëren om je team of collega’s via hun 
talenten uit te dagen samen te werken.

In deze Ont-moetingsreis ontdek je als vanzelf wat nog geheeld 
mag worden, wat je mag afronden, wat je nog te doen hebt, wat je 
mag opruimen en loslaten en wat jou ten diepste drijft en 
energie geeft. Hierdoor ontstaat meer innerlijke ruimte en energie in 
je dagelijks leven.

Het is een reis naar binnen, naar hernieuwde vitaliteit en innerlijk 
weten waardoor je een steviger fundament voor je persoonlijk 
leiderschap creëert. Je ‘awareness’ in je dagelijks leven verandert 
door deze ervaring zodat je vertrouwen op jezelf, je talenten en je 
innerlijk weten versterkt wordt.

Voor wie?
Deze Ont-moetingsreis is bedoeld voor iedereen die zijn persoon-
lijk leiderschap en vitaliteit wil versterken en hernieuwen. Je hebt 
relevante ervaring in je persoonlijke ontwikkeling en groei. Je bent 
geïnteresseerd in de spirituele aspecten van het bestaan. Je bent 
bereid en in staat om in een diepgaand leer- en onderzoeksproces 
met elkaar te participeren.



Nieuwsgierig?
Kom dan naar een informatieavond in Utrecht. Actuele data
vind je op onze website.

Laat je inspireren en maak kennis met Ans Tros en René
Moraal. Aanmelden kan via VistaNova of bel voor informatie.

Aanmelding, supervisie en intervisie
Een kosteloos intakegesprek met één van de begeleiders maakt 
deel uit van de aanmelding. Voorafgaand aan de reis maken de 
deelnemers een korte biografie met doelen. Tijdens de reis krijgt 
iedere deelnemer individuele supervisiegesprekken
en worden intervisiegroepen gevormd.

Begeleiding
De begeleiding is in handen van Ans Tros en René Moraal. Zij 
hebben ruime ervaring in leiderschap, training en executive 
coaching. In combinatie met zelfcoachingstechnieken en 
bewustzijnspsychologie faciliteren zij een optimale interactie met 
jezelf, elkaar, de natuur en het groepsproces.



Ans Tros
‘’Werken vanuit je hartsbewustzijn als basis voor het dagelijks werk’’

Ans heeft ruim twintig jaar ervaring als ondernemer en directeur van 
professionele organisaties (SchoolvoorCoaching BV en VistaNova 
BV). Opgeleid als psycholoog, heeft zij zich verdiept in de bewust-
zijnspsychologie van Jung, spiritualiteit, lichaamswerk en heling.

Ans heeft aan den lijve ervaren hoe je als mens en als eind- 
verantwoordelijke steeds opnieuw wordt uitgedaagd om in balans 
te blijven: “Ik ben vele thema’s en emoties tegengekomen, zoals 
macht en onmacht, erkenning, afwijzing, conflicten en gelukkig 
vooral ook de flow van creatieve samenwerking, successen 
bereiken en mijn eigen unieke pad volgen. Daardoor ben ik steeds 
meer geïnteresseerd geraakt in het effect van mijn bewustzijn op de 
organisatie en de wisselwerking in samenwerking.”

In deze reis deelt Ans haar inzichten en technieken en wisselt zij 
praktijkkennis uit met de deelnemers. “Zo gaan begrippen als 
co-creatie, vertrouwen, het werken met irrationele processen en het 
werken vanuit je hart de basis vormen in je dagelijks werk.”

René Moraal
‘’Door talenten en kwaliteiten van medewerkers op de juiste plaats 
in de organisatie te laten groeien en ontwikkelen komt waardevolle 
energie vrij’’

René heeft ruim 25 jaar ervaring als leidinggevende, directeur en 
ondernemer van professionele organisaties op het gebied van de 
openbare orde en veiligheid. Hij heeft als leidinggevende veel 
ervaring opgedaan in het leiden van mensen, organisaties en 
veranderingen. Opgeleid als bestuurskundige, heeft hij zich verdiept 
in de persoonlijke ontwikkeling van mensen in organisaties met 
speciale aandacht voor leidinggevenden. 

René heeft leiding gegeven aan diverse reorganisaties en ervaren 
hoe het is om successen te behalen, maar ook om de pijn van het 
verlies te voelen. Na diverse vervolgopleidingen op het gebied van 
organisatieontwikkeling en coaching en zijn eigen persoonlijke 
ontwikkeling koos hij er in 2009 voor om zijn kennis en ervaring via 
training, coaching en het begeleiden van veranderingen in te zetten 
voor een breder publiek. Hij gaat ervan uit dat leiderschap dienend 
moet zijn, in de overtuiging dat het alle medewerkers samen zijn 
die een organisatie maken. Door hun talenten en kwaliteiten op de 
juiste plaats in de organisatie te laten groeien en ontwikkelen komt 
waardevolle energie vrij. Deze overtuiging is bepalend voor de 
manier waarop hij in contact staat met zijn omgeving.

In deze reis deelt René zijn inzichten, ervaringen en technieken en 
wisselt hij praktijkkennis uit met de deelnemers. “Door je eigen 
talenten en de talenten van anderen verder te laten ontwikkelen, 
kom je in verbinding met jezelf en de ander. De energie die dan 
gaat stromen, kan bergen verzeten.”
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