
 

    “WILD” 
       Leading the Future

“Wild” Leading the Future is voor leiders die hun gaven wakker willen maken en/of verder 
willen ontwikkelen. Als leider en als mens verbinden met je innerlijke wijsheid en het 
uitdragen daarvan. Vanuit meer flow op betekenisvolle wijze bijdragen aan het grotere 
geheel.  

“Wild” staat voor de rauwe pure oorspronkelijke energie die in de natuur alom aanwezig is. 
“Wild” verbind je op diepere lagen met de natuur, jezelf en al wat aanwezig is.  

Hierbij reis je door persoonlijke “inner wisdom” te verbinden met de collectieve wijsheid 
van de natuur (quantum veld). Wijsheden vanuit verschillende culturen worden 
gecombineerd.      

Daarin wordt ook de bijzondere wijsheid en vaardigheden van paarden ingezet. Dit brengt 
je dichterbij je ware zelf. Natuurlijk Leiderschap als Levenskunst.  

Paul Flapper, van ‘Sprakeloos Gezond’ en Marjolijn van Dieren van ‘Van Dieren Coaching’ 
begeleiden dit nieuwe en krachtige programma “Wild” Leading the Future.   

Voor meer informatie, neem contact op met  
Paul Flapper 0646752115, Marjolijn van Dieren 0619649931. 



Jaarprogramma 

  
Identiteit in beeld (Individueel)                                           
Leiderschap assessment & terugkoppeling. 
Unieke manier om gevalideerd en 
betrouwbaar inzicht te krijgen in zowel 
bewuste als onbewuste natuurlijke drijfveren 
en talenten, leiderschapsstijlen en zingeving. 

Coach sessies met paarden                              
Is het gedrag dat je vertoont congruent aan 
hoe je je voelt en hoe je handelt? 

Tweedaagse inclusief overnachting 

Dag 1&2  Ont-moeten, vuurceremonie 
Intenties, inzichten, het sturen van het 
collectief. Opstelling met de paarden. 

Inprenting en Loyaliteit 
Hoe werken de waarden en normen die jij bij 
je draagt door in je leven en de organisatie? 
Opstelling met de paarden. 

Dag 3  Schaduw kracht en pracht 
De innerlijke saboteurs in je leven 
Ontdek de oorzaak van jouw terugkerende 
patronen en reacties. Leer hoe je deze kan 
transformeren.  

Dag 4 Universele mannelijke en                                         
 vrouwelijke energie 
Zoeken naar de balans van deze energieën in 
jou.  

Dag 5 Organisatieopstelling met paarden. 
Wat is je belangrijkste doel? Wat blokkeert er 
nog? Waardoor gaat de energie weer  
stromen vanuit Natuurlijk Leiderschap. 
Opstelling met de paarden. 

Dag 6 Integratiedag 

Dag 7 Loslaten en verbinden 
Oude patronen loslaten, nieuwe verbindingen 
maken en deze verankeren. 

Dag 8 Integratiedag 
Lonkende perspectieven. Betekenisvol 
voorwaarts. 

Duur programma; 12 maanden 
Max. deelname personen; 8  
Locaties; verschillende toplocaties in                      
Nederland  
Kosten programma; op aanvraag   
Start; oktober 2019

Paul Flapper 
executive Coach, 
gespecialiseerd 
in Motivational 
Drivers and 
Talents Analyse 
en Equine 
Assisted 
learning, 
Development en 
Therapy

Marjolijn van 
Dieren 
Coach, 
begeleider vanuit 
haar hart en 
passie, in 
verbinding met 
de paarden en 
het grote geheel. 

Als je op zoek gaat naar het goede in de 
ander, ontdek je het beste in jezelf. 

Als je het foute zoekt in de ander, ontdek 
je het slechtste in jezelf. 

Wat ontdek jij? 

ls je op zoek gaat naar het 
goede in de ander, ontdek je 


