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 PRAKTISCH

min 6 - max 10 deelnemers

DATA
‘Ontdek je eigen frequentie’ bestaat uit 5 tweedaagse 
modules (incl. avond en overnachting).

Voor jaargang 2015-16 zijn er zijn 2 groepen gepland. 
De 1ste groep wordt eerst gevuld. Pas wanneer deze 
volzet is, wordt de 2de reeks data aangesproken.

GROEP 1

do 10 - vr 11 sept 2015
do 22 - vr 23 okt 2015
woe 3 - do 4 dec 2015
do 28 - vr 29 jan 2016
do 10 - vr 11 maa 2016

GROEP 2 

do 14 - vr 15 jan2016
do 25 - vr 26 feb 2016
do 14 - vr 5 april 2016
do 19 - vr 20 mei 2016
do 23 - vr 24 juni 2016

Deelname: Na je aanmelding, nodigen we je uit voor 
een intakegesprek. We gaan na of Ontdek je eigen 
frequentie inspeelt op jouw verwachtingen (en vice 
versa). 

Deelnemen? We stellen maar twee basisvoorwaarden: 
Je bent bereid en benieuwd om naar, en in, jezelf te 
kijken. En, je neemt deel aan alle modules.

KOSTENBIJDRAGE

Begeleiding voor de 5 blokken samen:
Indien betaald door een bedrijf:  
€ 5.625,- (d.i. € 225,- per dagdeel, excl. BTW)
Indien persoonlijk betaald:  
€ 3.800,- incl. BTW

Voor vzw’s in de sociale sector is een reductietarief mogelijk.

Verblijfskosten: 
per module : € 221 excl. BTW (247 incl. BTW)

INSCHRIJVEN
Via Filip Lowette: flo@lowette.be of 016/291749
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Helderheid in leven en werk



“Waar andere opleidingen stoppen, begint Ontdek je eigen 
frequentie pas echt. Je komt terecht in een onontgonnen wereld 
van energie, aandacht en intuïtie. Een wereld beyond the mind, 
die er altijd al was, maar toch nagelnieuw aanvoelt. Deze opleiding 
daagt je uit op verkenning te gaan in dat niet-weten. Met je lichaam 
als gids. Je staat eerst met je mond vol tanden, en langzaam vind je 

er woorden voor.”              (Jo Jespers, deelnemer eerste editie)

“Ik wil jullie beiden bedanken voor jullie geduld, medeleven, 
luisterbereidheid, reflecties en al de inzichten die jullie al aan me 
gaven. Jullie hebben me persoonlijk al heel sterk verrijkt! Ik kijk dan 
ook reikhalzend uit naar het volgende blok.” 
             Iris Deschutter, kinderarts, deelnemer zesde editie)

Ontdek je eigen 
frequentie  
Voor mensen die met mensen werken 

in samenwerking met

 
 “Waar andere opleidingen stoppen, begint Ontdek je 
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 INHOUD EN WERKWIJZE

CONFRONTATIE LEIDT TOT KLARE KIJK

Ontdek je eigen frequentie brengt verrassend theoretisch inzicht, en koppelt 
dat aan niet-evidente oefeningen. Waarbij je alleen kunt rekenen op lichaam en 
intuïtie – niet op verstand en analyse. In herkenbare (thuis- of werk)voorbeelden 
ontwikkel je een klare kijk op jezelf, en daardoor op anderen. Je zelfbeeld 
wordt rijker en scherper, maar wordt ook vaak onderuitgehaald. Klaar voor die 
confrontatie? Dan wacht je een boeiende ontdekkingstocht. Vol  uitdagende 
vraagstukken, nieuwe oplossingen, en onontgonnen kwaliteiten.

Het programma rust op verschillende modellen en achtergronden. De focus ligt 
op ervaren, en we raden ook literatuur aan. 

 VOOR WIE

VOOR COMPETENTE LEIDERS

Het persoonlijke ontwikkelingstraject Ontdek je eigen frequentie  is bedoeld 
voor mensen die met mensen werken. Het mikt bovendien op competente 
leidinggevenden (directeurs, bestuursleden, en professionelen). Heb je een 
rationele aanpak, die gericht is op beheersing? Perfect, en je voelt ook de 
beperking hiervan aan. Omdat je beseft dat menselijke omgang ook om 
elementen draait die ‘onder de radar’ vliegen. Of ben je juist heel gevoelig?  
Perfect, en je zou graag je ratio er op de juiste momenten bijhouden. Je 
streeft naar beter contact, met minder inspanning. En je wilt bewuster zijn 
van de werking die jij op anderen hebt.

Dit traject leert je kijken, luisteren en voelen op een andere manier. Die 
verkenning van je binnenwereld vertaalt zich in een andere houding. Je 
vertrekt vanuit je eigen frequentie en eigenheid. Je put je bijdragen uit een 
dieper niveau. Zodat je interventies als leider, ouder, of partner rijker worden. 

in samenwerking met
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 DEELNEMERS VERTELLEN

“Ik was erg terughoudend om deel te nemen in een groep met vreemden. 
Maar de snelheid waarmee zo’n veilige en vertrouwvolle setting bereikt wordt, 
had ik nooit eerder ervaren. De diepgang die ik hier terugvind, ook in het 
verdiepingsjaar, is echt uniek. Ik heb zoveel geleerd van de anderen. Hun thema’s 
bleken ook de mijne te zijn.”                              Johan, COO

“Filip en Marita vullen elkaar perfect aan. Een echte meerwaarde dat een koppel 
dit programma leidt”         Koen, consultant

“Wat deze opleiding mij leerde? Door minder te beïnvloeden, oefen ik meer 
invloed uit.”          Arne, organisatieadviseur 

“Geen controle over een situatie? Steeds minder een probleem voor mij. Een 
verrassende vaststelling!”            Guy, directeur

“Die eenvoudige lijkende oefeningen hadden een diepgaande werking.”    
   Linda, organisatieadviseur

 DOOR WIE

Filip Lowette verrijkte zijn cognitieve achtergrond 
(economiestudies, MBA, strategieconsulting bij The Boston 
Consulting Group) met verschillende opleidingen. Zoals 
integrale toegepaste psychologie, intuïtieve ontwikkeling 
en systemische opstellingen. Hij adviseert en begeleidt 
directies en Raden van Bestuur van organisaties inzake 
samenwerkingsvraagstukken.

Marita Plas is sinds 2013 co-begeleider. Zij is zelfstandig PRI-
therapeute en coach (Past Reality Integration) en werkte 25 
jaar als sociaal verpleegkundige in verschillende rollen aan 
het UZ Leuven. Ze volgde de opleiding Instrument voor Hulp 
(ITIP, NL).


