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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

En de aarde bleef
niet langer stil...

Agenda
Voor 'bolletjes met de stekeltjes' periode
vond je hier de agenda voor de maanden
april en mei.
Alle trainingen en workshops zijn voorlopig
afgelast.

Nee, de aarde bleef niet stil en heeft
snoeihard op de rem getrapt.
Als je me 2 weken geleden had
gezegd dat er geen Koningsdagfestiviteiten komen, het Songfestival
niet doorgaat, de Passion is afgelast,
deze zomer geen E.K. voetbal en ook
geen Olympische Spelen zijn, had ik je
waarschijnlijk hard uitgelachen. Als je
me dan ook nog had gezegd dat we
maar met 1 persoon de supermarkt in
mogen, het luchtruim gesloten is, dat
de theaters, restaurants, bioscopen
gesloten zijn, de kinderen niet naar
school mogen en de kerken dicht, dan
had ik je of voor gek verklaard of
gevraagd of je een script van een
science fictionfilm aan het schrijven
was.
En toch is het allemaal waar, wat we
voor onmogelijk hielden gebeurt echt,
alsof we met de hele wereld in een
vreselijk spannende film zitten.
Zonder onderscheid van persoon
kunnen we allemaal in de handen
vallen van dat 'bolletje met die
stekeltjes'.
Wordt ons werk uit onze handen
geslagen, wordt toiletpapier ineens
een veel besproken item, mogen we
onze ouderen niet meer knuffelen,
kunnen we niet veel meer dan thuis
zitten en dagelijks volgen hoe die
'bolletjes met die stekeltjes' tekeer
gaan in de wereld en hoe er met man
en macht wordt gevochten om die
'bolletjes met die stekeltjes' onder
controle te krijgen.
En ondanks alle narigheid gebeuren
er hele mooie dingen.
Saamhorigheid, mooie initiatieven om
anderen te helpen, er worden
mondkapjes genaaid. Er is ineens tijd
voor elkaar, de kinderen, er worden
thuis spelletjes gespeeld en echt met
elkaar gecommuniceerd,
boodschappen voor anderen
gedaan.We klappen s'avonds massaal
voor hen die zich uitsloven voor ons en
blijven respectvol 1,5 mt uit de buurt
van anderen. Tijd voor bezinning!
En er is meer. De natuur is op zijn
mooist, de knoppen staan op springen,
de vogels zingen dat het een lieve lust
is, de lucht lijkt blauwer dan ooit, de
natuur herstelt zich!
De aarde was niet stil, al geruime
tijd niet. De bosbranden in Australie,
overstromingen elders in de wereld,
smeltende ijskappen, uitstervende
diersoorten, klimaatakkoorden die
maar niet of nauwelijks van de grond
kwamen, want ja, die economie he, dat
geld....En we gingen maar door met
onze individuele ratraces. Met onze
luxe levens, zonder er bij stil te staan
wat wij op de aarde aanrichten, welke
erfenis wij achterlaten voor onze
kinderen en kleinkinderen. Een
uitgeputte, kreunende, vervuilde
aarde.
En toen, bleef de aarde niet langer
stil, stuurde 'kleine bolletjes met
stekeltjes' en ineens kunnen we wel
zonder de Olympische Spelen, zonder
het theater, een verre vliegreis etc.
Nee, alleen niet zonder toiletpapier:)
Nu kan ik alleen maar hopen dat wij
onze les geleerd hebben, wanneer de
'bolletjes met de stekeltjes' verslagen
zijn en wij weer kunnen doen wat we
worden geacht te doen, weer kunnen
gaan en staan waar we willen, NOOIT
meer vergeten hoe het was in het
voorjaar van 2020!
Nooit meer vergeten hoe belangrijk
zuivere schone lucht is, dat we
verplicht zijn aan onszelf en onze
kinderen en kleinkinderen om de aarde
met respect te blijven behandelen, dat
we blijven omzien naar anderen die
het veel minder hebben dan wijzelf, in
gesprek blijven met elkaar. Dat we met
veel minder toekunnen dan wij
dachten.
Dan hebben ook al die dappere
mensen in de zorg nu niet voor
niets zo hard gevochten!

Momenteel onderzoek ik de mogelijkheden van
online workshops en/of trainingen.
De workshop 'Offline netwerken! Hoe dan?'
zal binnenkort online verschijnen.
Houd hiervoor de social media in de gaten.
Je kunt je aanmelden voor de workshops :
https://rhtrainingen.nl/trainingen/inschrijfformulier
Informeer ook eens naar de verschillende
mogelijkheden voor incompany (team-)
trainingen en coaching on the job trajecten

Afbeelding

Actie in de tent!
In mijn teamtrainingen maak ik graag gebruik
van actieve werkvormen.
De ene keer roep ik daarbij de hulp in van
trainingsacteurs en de andere keer is dat een
activiteit.
Kort geleden kwam ik in contact met het
Leids Virtuorium.
Ik had niet echt een idee wat ik van een
Virtuorium kon verwachten, dus mocht ik kennis
maken met deze wondere wereld. Ik kreeg een
'bril' op en bevond me ineens in een wereld
onder water. Een grote walvis kwam op mij
afgezommen, ik kon anemonen aanraken die
zich in prachtige kleuren openden en een grote
inktvis had het op mij voorzien.Levensecht
allemaal.
Er zijn echter veel meer mogelijkheden om in
te zetten bij teamtrainingen. Samenwerken in
een team is van essentieel belang. Tijdens een
training in het Virtuorium kan je de opdracht
krijgen om binnen beperkte tijd een bom
onschadelijk te maken. Of om te ontsnappen uit
een ondergronds complex. Ga er maar aan
staan als team! Een spannende en leerzame
manier om de training "Samen Werken" meteen
in praktijk te brengen.
En het mooie is, dat er zowel in het Virtuorium
als ook op een locatie naar keuze getraind kan
worden.
Vraag me gerust naar de mogelijkheden!
Ook is het Virtuorium geschikt voor een
super gaaf gezinsuitje!
Kijk even op de website wat de
mogelijkheden zijn:
https://virtuorium.nl
Let op: tijdelijk gesloten vanwege.....

Ik wens je heel veel gezondheid toe,
zorg goed voor jezelf en je naasten.
Take care!

Nieuwsbrief?
Leuk! of liever
niet?
Je krijgt deze nieuwsbrief, omdat we
elkaar hebben ontmoet en elkaar leuk,
interessant of belangrijk genoeg
vonden om visitekaartjes uit te
wisselen. Wil je informatie over een
bepaald onderwerp? Wat mis je? Laat
het me weten. Feedback op deze
nieuwsbrief stel ik zeer op prijs.
Liever geen nieuwsbrief meer?
Meld je dan af. Jammer natuurlijk,
maar even goede vrienden
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u riet@rhtrainingen.nl toe aan uw adresboek.

