Nieuwsbrief 10, juni 2017
Thema: Stap voor stap
Het levenspad is een soort onderneming en
een soort pelgrimspad; alles gaat stap voor
stap. In deze nieuwsbrief breng ik deze 3
dingen bij elkaar en wil ik je graag inspireren
om jouw stappen te zetten.
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Secretariaat
Mijn secretariële ondersteuning wordt
uitgevoerd door Inge Verweij.
Mijn secretariaat is bereikbaar
ondersecretariaat@lilianbults.nl
Vragen, ook over facturen, kan je via dit
emailadres kenbaar maken.

De nieuwe bedrijfsnaam en website
In mijn vorige nieuwsbrief heb ik jullie geïnformeerd
over mijn nieuwe bedrijfsnaam: Lilian Bults, mens &
organisatie. Deze naam heb ik gekozen omdat ik in
mijn werk als adviseur en coach de belangen van
mens én organisatie zoek en dien.
Bij deze nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuwe,
passende uitstraling zoals een vernieuwde website en
visitekaartjes. Allemaal stappen die ik heb genomen
met uiteindelijk een resultaat waar ik enorm trots op
ben.
Ik houd jullie nog even in spanning voor het eindresultaat maar een sneak preview van de website
deel ik alvast graag ...

Mijn pelgrimstocht
Van half april tot half mei heb ik, stap voor stap, weer
een deel van de pelgrimsroute gewandeld. Ik
realiseerde me achteraf dat deze 650 km alleen
afgelegd konden worden omdat ik de eerste dag in
Reims besloot de eerste stap te zetten. Iedere dag heb
ik wandelend een kort filmpje gemaakt.
Benieuwd naar mijn laatste filmpje? Klik dan op de
groene play-button links...

Pieter Zwart; stap voor stap als ondernemer
Stap voor stap, zowel in het dagelijks leven, als ondernemer, als op het Pelgrimspad. In mijn werk
als coach en adviseur merk ik dat als het niet lukt om een
plan uit te voeren, de stappen vaak te groot zijn.
Tussenstapjes of een paar stappen terugzetten om de
situatie opnieuw te overzien, maakt dat het doel gehaald
kan worden.
Pieter Zwart zegt hierover: stel jezelf een doel, maak een
plan, maak kleine stapjes, doe nooit iets alleen, het leven
is een teamsport en wees niet bang. Ben je toch bang,
stel jezelf een doel, maak een plan en zet kleine stapjes.
De eerste stap zetten is ook hulp of advies vragen als je
als team of organisatie vastloopt. Zoals Pieter ook zegt: 'Doe nooit iets alleen' dus neem gerust
contact met me op, ik kan jullie vast helpen met het maken van jullie volgende stap.
Het filmpje van Pieter Zwart, CEO van Coolblue, is zo treffend dat ik het nogmaals graag deel met
jullie.

Leestip: 'De veertien geheimen van de panda'
De schrijvers van het bij velen bekende boekje ‘De 7 geheimen van
de schildpad’ hebben vorig jaar een tweede boek geschreven over de
panda Bao, op zoek naar geluk en innerlijke vrede. Hij leert de stormen in
het leven te hanteren. Stap voor stap ontdekt Bao de panda zijn eigen
gebruiksaanwijzing en kan hij de levenslessen op zijn pad toepassen.
Ik vind het een fantastisch boekje om op je levenspad de weg naar kalmte
te vinden.

Stagiaire Evelyn
Met veel plezier ben ik onderweg als stagiaire bij Lilian, waar ik veel kennis en kunde opdoe. Zij
schroomt gelukkig ook niet om mij een -liefdevolle- schop onder mijn kont te geven waar nodig.
Dat maakt dat ik in beweging blijf: het leven als startende ondernemer is geen geasfalteerde
snelweg, maar met Lilian nu en dan als navigator als ik dreig te verdwalen vind ik langzaam maar
zeker steeds beter mijn weg. Ik heb inmiddels mijn eerste offertes mogen uitbrengen, en daar
heeft de kennis die ik heb opgedaan bij Lilian zeker aan bijgedragen.

Het levenspad van Essa
Essa loopt zijn eigen levenspad. Hij is in de zomer van 2015 met een groep vrienden gevlucht
vanuit Gambia en zit momenteel nog steeds in een opvangkamp in Italie. Ondanks dat hij altijd
zeer positief is ingesteld vraagt dit veel van hem. Af en toe zet hij een kleine stap als hij de kans
ziet. Hij toont veel moed en doorzettingsvermogen en zijn stapjes vooruit als voetballer geven
hem energie.

De volgende stap: vakantie!
Velen van jullie zullen in de komende periode afwezig zijn wegens vakantie.
Bergen of zee, water of bos, ver weg of lekker thuis, het maakt niet uit wat
je doet als je er maar volop van geniet.
Ik wens iedereen ruimte en rust om daarna, zowel zakelijk als prive, weer
energie te hebben voor het maken van nieuwe stappen.

Contact met Lilian
Wil je anderen ook inspireren met mijn nieuwsbrief? Stuur deze dan gerust door.
Contact opnemen kan via:
Bellen kan via 06 - 8122 0443
Snelliuslaan 30, Zwolle

