
 
 
Conscious Leadership 
 

 
 
De volgende stap in uw leiderschap…is een sprong! 
 
Deze sprong maakt u niet door een traditionele leiderschapstraining. De enige manier 
waarop u als leider nog een grote stap kunt zetten, is door u bewust te worden van de 
krachtige, resultaatverhogende werking van een verruimd bewustzijn. 
 
Door deze verruiming van bewustzijn kunt u een kwantumsprong maken. Eerst als individu, 
tijdens deze training. En als direct gevolg zal ook uw organisatie een duidelijk waarneembare 
groei doormaken. Koersbepalers van toonaangevende nationale en internationale 
organisaties zijn u daarin al voorgegaan. 
 
U bent vastberaden een nieuwe wereld te betreden, waarin de groei van uw organisatie het 
tastbare resultaat zal zijn van de groei die u als spiritueel leider doormaakt. En blijft 
doormaken, want in tegenstelling tot andere vormen van groei kent spirituele groei geen 
grenzen. Succesvoller Zijn in uw binnenwereld leidt onvermijdelijk tot succesvoller zijn in de 
buitenwereld. 
 
Na de training Conscious Leadership heeft u zelf ervaren dat het rendement van leiders en 
organisaties niets anders is dan gematerialiseerde energie. Als er meer energie wordt 
vrijgemaakt, vertaalt zich dat direct in een hoger welzijn én een hoger rendement. 
 
Wat  is Conscious Leadership? 
 
De financiële crisis heeft velen doen inzien dat het overdadig focussen op alleen (korte 
termijn) materiële doelen niet duurzaam zaligmakend en bevredigend is en dat  
koersbepalers in organisaties voor duurzame oplossingen ook uit een ander vaatje moeten 
leren tappen.  
 
 
 
 
 



 
 
 
De duurzame en baanbrekende oplossingen van de toekomst kunnen alleen gerealiseerd 
worden door bewuste leiders, die met hun verruimd bewustzijn buiten de grenzen van de 
situatie, zichzelf en de organisatie kunnen denken, voelen en handelen. Hun leiderschap 
zorgt voor geïnspireerde, transformatiegerichte organisaties, die binnen elke situatie vitaal en 
veerkrachtig zijn. 
 

 
 
Ontwikkelen van 7 kerncompetenties van Conscious Leadership 
Om tot bewust leiderschap te komen, werkt u tijdens deze training intensief aan de volgende 
7 kerncompetenties: 
 
Awareness:  mindfulness, aanwezigheid in het hier en nu, zelfobservatie, acceptatie, 

alertheid, open staan voor signalen en synchroniciteit, bewustzijn van 
het lichaam, zelfkennis op diep niveau 

Transcendentie: de geest kunnen sturen in de weg naar binnen, jezelf snel kunnen  
opladen, ontspanning, concentratie, meditatie, contemplatie, overgave,  
loslaten, toewijding, moed, discipline, innerlijke en uiterlijke stilte,  
managen innerlijke stilte 

Intuïtie:  innerlijk navigatiesysteem, kunnen luisteren naar innerlijke signalen, 
innerlijk weten ontwikkelen, verbondenheid met jezelf, anderen en alles  
voelen, empathie, uw ‘sixth sense’ als strategisch voordeel 

Coherentie:   harmonie uitstralen, charisma versterken, positieve invloed op  
anderen, jezelf snel in de fysiologische topprestatiestaat van  
‘hartcoherentie’ kunnen brengen, waardering en dankbaarheid voor het  
huidige moment ervaren 

Inspirerende Visie: visie kunnen ontwikkelen en overbrengen, versterken, visualisatie 
(visioenen, dromen, symbolen), innerlijke en uiterlijke verbinding, 
 enthousiasmeren, rapport kunnen maken en kalibreren 

Creatiekracht:  in staat om zowel te spiritualiseren als te materialiseren en gemakkelijk  
te kunnen schakelen tussen deze twee, 100% eigen  
verantwoordelijkheid nemen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel),  
stevigheid, wilskracht en daadkracht en vitaliteit 

Onbaatzuchtigheid: dienend leiderschap, sociaal gevoel, verbondenheid met hogere  
waarden en idealen, overstijging van het ego, doelen loslaten, niet  
gehecht zijn aan uitkomst of wat je bereikt, zelfopoffering, geduld 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Werken met Universele Wetten 
 
Daarnaast leert u werken met de zogenaamde ‘universele wetten’. Deze universele wetten 
kunnen gezien worden als universeel geldende ‘spelregels’ die ten grondslag liggen aan de 
ordening en harmonie van het universum en deze worden bevestigd door recente 
wetenschappelijk inzichten.  
 
 
Inzicht in, en steeds meer meesterschap over, deze wetten is een van de belangrijkste 
‘geheime’ sleutels naar een exponentiële groei in uw leiderschap. In deze training krijgt u 
deze sleutels in handen… 
 
De hele olifant in beeld 
 

 
 
Een bekend Soefi-verhaal uit de 12e eeuw vertelt hoe een aantal blinden een olifant betasten 
terwijl ze niet weten wat het is. De een voelt het oor en zegt ‘het is een groot, ruw ding, zo 
groot als een tapijt’. Degene die de staart vast heeft, zegt dat het een stevig touw is. De 
blinde die de slurf aanraakt zegt: ‘Het is een rechte holle pijp, vreselijk en vernietigend’. De 
laatste onderzoekt een poot en zegt: ‘Het is krachtig en stevig, zoals een pilaar’. 
 
Ieder van hen heeft op de tast een gedeelte van het lichaam van de olifant onderzocht. Maar 
geen van hen heeft daardoor een juist beeld van de hele olifant gekregen.  
In plaats daarvan hebben ze allemaal hun eigen beeld van het geheel gevormd, maar de 
voorstellingen waren niet juist.  
 
Net zoals het onmogelijk was voor ieder van de blinden om zoiets groots als een olifant in 
één keer te overzien en inzicht te verkrijgen in het geheel, zo is het ook voor ons vrijwel 
ondoenlijk om de dynamiek binnen het universum in één keer te overzien en inzicht te 
verkrijgen in het geheel. Maar als de verschillende ‘puzzelstukjes’ in het verhaal van de 
olifant zouden worden samengevoegd zou men meer kans hebben om een beeld van de 
‘hele olifant’ te krijgen. 
 
Dit is ook de reden dat we in deze training hebben gekozen voor verschillende 
‘perspectieven van de spirituele werkelijkheid’ via uiteenlopende methoden en technieken.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Trainers 
 
Deze training wordt verzorgd door drs. Daniel Zavrel en Ir. Ingrid Brulez 
 

 
 
drs. Daniel Zavrel (1967) is de oprichter en eigenaar van Being in Business. Daniel heeft 
een achtergrond als bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een carrière 
in het bedrijfsleven bij achtereenvolgens Accenture, OIBIBIO Business en trainingsbureau 
De Boer en Ritsema van Eck.  
 
Zijn ‘innerlijke carrière’ wordt gevoed door een sterke spirituele ambitie en wordt kracht 
bijgezet door een breed scala van opleidingen op het gebied van persoonlijke groei en 
bewustwording.  
Zo is Daniel internationaal gecertificeerd Iyengar Yoga® leraar en HeartMath® groepstrainer 
en is hij ondermeer NLP Practitioner en getraind in Natuurvoeding, Persoonsgericht Trainen, 
Spiral Dynamics, Medische Basisvakken, Transcendente Meditatie, Aura Soma® en Being in 
Balance®. 
 
Deze combinatie tussen ziel én zakelijkheid inspireerde hem om in 1996 het trainingsbureau 
Being in Business op te richten, met als missie op een pragmatische manier een brug te 
slaan tussen spiritualiteit en organisaties, ofwel ‘business spiritualiteit’ ‘Walk your Talk’ is 
hierbij voor Daniel een belangrijke waarde. Deze missie mag inmiddels als gestaag ‘work in 
progress’ worden beschouwd met opdrachtgevers als ABN AMRO Bank, Accenture, ING 
Groep, Mercuri Urval, PWC, Shell, Vopak, Nationale Politie (voor een compleet overzicht van 
referenties zie www.beinginbusiness.com). 
 
Daarnaast is Daniel gelukkig getrouwd en vader van 5 kinderen. 
 

 
 
Ir. Ingrid Brulez is werkzaam als zelfstandig coach en organisatieadviseur. Tevens is zij 
medeoprichter en bestuurder van Zero-Point, Instituut voor Innerlijk bewustzijn en Stilte. 
 



 
Na haar studie in Wageningen (Human Nutrition, Bedrijfskunde en Voorlichtingskunde) 
werkte zij een groot aantal jaren voor Shell International in diverse functies op het gebied van 
Human Resource Management.  
 
Aansluitend werkte zij voor Holland Consulting Group, organisatieadviesbureau te 
Amsterdam. Hier was zij verantwoordelijk voor projecten op gebied van organisatie- en 
teamontwikkeling, persoonsgerichte trainingen en coaching. Tevens werkte zij als strategisch 
interim HR manager.  
 
Ingrid Brulez voltooide de post-graduate opleiding Coaching & Counseling aan het Benelux 
Universitair Centrum. Zij volgde uiteenlopende persoonsgerichte en vakbekwame trainingen 
in binnen- en buitenland. Zij is gecertificeerd HeartMath® coach en is gespecialiseerd in 
Business Spiritualiteit. Naast haar professionele loopbaan is Ingrid altijd geïnspireerd geraakt 
door thema’s rond zingeving, bezieling en spiritualiteit. Zij is een ervaren en gepassioneerde 
beoefenaar van Power (Ashtanga) Yoga en Meditatie. Tevens is zij medeoprichter en 
bestuurder van Zero-Point, Instituut voor Innerlijk bewustzijn en Stilte te Breda. 
 
Programma 
 
Het programma begint en eindigt met een individuele Being in Balance® Coaching sessie 
waarbij we via een meting van 90 miljard punten in uw lijf nauwkeurig inzicht hebben in waar 
u in balans bent en waar mogelijk niet. De inzichten uit deze coachingsessie dienen als 
mede input voor de training. 
 
De eerste drie trainingsmodules van elk 3 dagen vinden plaats in vijfsterren ‘Hotel 
Gastronomique De Echoput’ op de Veluwe nabij Apeldoorn, een mooie gastronomische 
locaties.  
 

 
 
De vierde module bestaat uit een retraite van 12 dagen (inclusief reistijd) in Ananda 
Spa (India). Ananda Spa is diverse malen, door ondermeer het prestigieuze Conde Nast 
Traveller, uitgeroepen tot ‘the worlds no.1 destination spa’ en heeft vele andere awards op 
haar naam staan. Dit resort ligt in de magische Himalaya boven de pelgrimsplaats Rishikesh, 
waar de (voor Indiërs) heilige rivier de Ganges ontspringt. Als vast onderdeel van de Master 
Experience wordt u hier gerevitaliseerd met de weldadige spabehandelingen uit het ‘Ananda 
Spa Tranquility Package’. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
De retraite bestaat uit momenten van training, afgewisseld met ruime tijd voor uzelf 
waaronder de spabehandelingen.  
 
Het doel is de 7 kerncompetenties van Bewust Leiderschap verder te verinnerlijken en tijd te 
nemen voor bezinning en reflectie en daarnaast uzelf op te laden, te vernieuwen en nieuwe 
inspiratie op te doen. 
 
Gedurende het traject werkt u aan een praktijkopdracht (het realiseren van een belangrijke 
doelstelling/wens in uw professionele leven) waardoor het in de training geleerde direct 
beoefend en in de praktijk gebracht wordt. 
 
Doelgroep 
 

• Directieleden 
• Leden Raden van Bestuur 
• Vennoten (Partners)  
• Overige koersbepalers 
• Divisieleiders  
• Commissarissen 
• Ondernemers 
• Topambtenaren en Politici 

 
 
 
 
 



 
 
 
Randvoorwaarden 
 
De belangrijkste randvoorwaarden om in dit programma als deelnemer ook daadwerkelijk 
een kwantumsprong in bewustzijn te maken zijn: 
 
- Een innerlijke ‘drive’ om deel te nemen aan het programma 
- Spirituele Ambitie 
- Lef 
- Open Mind 
- Vastberadenheid 
- Discipline 
 
Bewust Leiderschap 
begint met een gesprek  
 
De eerste stap naar Bewust Leiderschap wilt u natuurlijk weloverwogen zetten. Voordat u 
aan deze training begint, wilt u meer gedetailleerde informatie ontvangen over de inhoud en 
methoden die tijdens de training gehanteerd worden. Als u serieuze interesse toont om deel 
te nemen aan het programma zal Daniel Zavrel in een kennismakingsgesprek graag alle 
aspecten van het programma toelichten. Ook worden uw persoonlijke wensen in kaart 
gebracht, zodat het programma daar optimaal op kan aansluiten. Na dit gesprek kunt u een 
gefundeerde beslissing nemen over uw mogelijke deelname. 
 
Being in Business BV 
Anne Franklaan 12 
1277 BR Huizen 
Tel: 06-27045437 
e-mail: info@beinginbusiness.com 

 


