Inspirerende, muzikale, rakende gastcolleges & lezingen

“Judiths enthousiaste en no-nonsense aanpak zijn
me bijgebleven; hierdoor was haar verhaal
dynamisch en goed vertaalbaar. Judith is eerlijk
en toegankelijk en kan goed een groep én
individu peilen op behoefte. Absolute aanrader!”
Judith Webber (1975) ziet het als haar missie
om de wereld puurder te maken. Dit doet zij als
schrijver (Laat jezelf zien, Kies en ze kiezen jou
en 100% PUUR jij), spreker & (team)coach.
Judith geeft al jaren lang gastcolleges op
hogescholen over zelfkennis. Zij weet als geen
ander dat als je jezelf diepgaander leert kennen,
je betere keuzes maakt, je jezelf makkelijker kunt uiten én daarmee gelukkiger
wordt! Haar motto: Laat jezelf zien, want met JOU is de wereld mooier!

“Aart Beunderman zorgde met prachtige stem,
zang en gitaar voor een sfeervolle performance.
De door Aart uitgevoerde songs zorgden
bij menigeen voor kippenvel....”
Het levensdoel van Aart Beunderman (1969) is
om mensen in hun hart en in verbinding te
brengen. Via zijn coachingspraktijk New Life
Coaching en door middel van zijn muziek,
begeleidt hij mensen die intuïtief op reis willen
gaan naar een ‘nieuw leven’ en die bewust kiezen
voor duurzame verandering in hun leven. Met
rust, aandacht en liefde voor jezelf als
vertrekpunt. Daarnaast richt hij zich als interculturele communicatie trainer en
docent Engels op het ontwikkelen van intercultureel inzicht, taalvaardigheid en
begeleidt hij mensen in ‘leren leren’.
Samen geven Aart & Judith gastcolleges en lezingen op het gebied van jezelf
laten zien en pure keuzes maken vanuit je hart. De lezingen en gastcolleges
zijn gevormd rondom een aantal vragen die je helpen ‘ontluiken’ wat je in je
hebt, zodat je makkelijker pure keuzes kunt maken! In je studie, werk,
ondernemerschap, maar ook in je privé leven.
De krachtige combinatie van Judith’s humoristische, aanstekelijke en diepgaande
stijl van spreken en Aarts rake, inspirerende ‘Heartcore songs’ planten deze
vragen in je onderbewuste en jouw antwoorden komen vanzelf naar boven
drijven. Met de antwoorden (her)ontdek je jezelf én ze geven je handvatten om
jezelf meer en meer te laten zien. Je uit te drukken in de wereld op een manier
die klopt bij jou. Want als jij kiest, kiezen precies de juiste mensen jou om JOU!
Ideaal voor een minor ondernemerschap, studieloopbaanbegeleiding, part-time
schools, Honours Colleges, speakers platforms maar ook team-building, personeelsen inspiratiedagen.
Wil je meer weten, neem contact op met Judith via 06-41369238,
judith_webber@purehuman.nl of via haar site óf met Aart via 06-30381624,
info@aartmusic.nl of via zijn site

