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Wil je jezelf ècht leren kennen?  
Wil je beter begrijpen waarom je doet zoals je doet? 
Wil je meer grip op jezelf en daarmee een effectiever en 
productiever mens worden, thuis, met vrienden en op je werk? 

 
Kom naar deze 5-daagse workshop in de bergen van Zuid-Afrika en creëer je eigen doorbraken. 
 
 

 

Vergroot je zelfinzicht  

Creëer een ander perspectief op jezelf en je gedrag 

Wordt een completer en effectiever manager en mens* 

Benut je persoonlijke potentieel  

 

* collega, vriend, partner 

Zelfinzicht: DE basis voor èchte groei  
& persoonlijk leiderschap. 
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De Toltec SelfMastery Workshop is voor … 
– Zelfbewuste mannen & vrouwen. 

– Ondernemers & managers & young professionals. 

– Ouders & echtgenoten(partners). 

– Iedereen die dit wil worden. 

Die behoefte hebben aan … 
– Beter begrip van zichzelf. 

– Een nieuw perspectief op hun leven en werk,  
op zichzelf en op hun relaties, 

– Handvatten voor diepere verbinding en betrokkenheid 
met 

• Zichzelf en hun omgeving 

• Collega's, medewerkers en hun eigen familie 

In deze Workshop krijg je zicht op 
– De oorsprong van je zwaktes & valkuilen  

– Het potentieel van je sterktes & kwaliteiten  

– Welke verhalen jou hebben gevormd tot wie je bent  

– Hoe je het verhaal van je toekomst en carrière zelf kan (her)schrijven 

Deze workshop leidt je naar 
– Betere en effectieve relaties met anderen (privé en zakelijk) 

– Jouw eigen purpose 

– Handvatten voor een meer zinvol leven  

– Meer overtuiging en zelfverzekerdheid in je (zakelijke) optreden 

– Bewustere keuzes voor je toekomst en het gedrag dat je daar brengt 
 

 

SelfMastery = meester worden over jezelf. 

SelfMastery voor business 
Medewerkers zijn ook mensen. 
Mensen met allerlei plus- en 
minpunten. De werkomgeving en 
de neiging om ons daaraan aan 
te passen, heeft velen afgeremd 
in hun wens om er het beste van 
te maken.  
Teleurstelling en lagere 
productiviteit zijn het gevolg. Als 
dat doorbroken kan worden  en 
medewerkers echt 
verantwoordelijkheid nemen 
voor hun werk en carrière, uit 
eigen kracht, wat zou dat 
betekenen voor productiviteit en 
werkplezier en DUS voor de 
bedrijfsresultaten ….?? 
SelfMastery versterkt het 
zelfinzicht en geeft een hoger 
niveau van zelfbewustzijn die 
medewerkers in staat stelt het 
beste uit zichzelf en hun werk te 
halen. 
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Achtergrond & werkwijze van deze workshop 
SelfMastery is precies dat: meester worden over jezelf.  
Dat is niet gebonden aan leeftijd, opleiding, inkomen en al helemaal niet aan opvoeding, 
achtergrond of geslacht. Elk mens heeft inherent de kwaliteit om zijn eigen leven vorm te geven en 
te realiseren.  
Meester daarover worden, vraagt groei in verantwoordelijkheid nemen voor die ontwikkeling, 
zowel zakelijk als privé. 
De combinatie van onze ervaringen, achtergrond, opleiding en opvoeding hebben onze 
gedragspatronen en werkwijzen gevormd die onze persoonlijkheid vormen. Daarmee hebben we 
onze kijk op onszelf en onze manier van doen, ontwikkeld: onze “stijl".  

 
Als we die stijl (met alle goede en mindere punten daarvan) 
herkennen, zorgt dat voor een verfrissend inzicht en meer vrijheid 
van denken. Die biedt ons de mogelijkheid, als we daarvoor kiezen, 
om collega’s, situaties en onze benadering van ons werk een totaal 
andere richting te geven. Op he werk maar ook thuis, met familie en 
vrienden. 

Het theoretisch fundament 
Deze workshop is gebaseerd op een combinatie van diverse 
theorieën, kennis, ervaringen afkomstig van verschillende grote 
denkers en schrijvers. De belangrijkste bronnen zijn: 

• Ontologische coaching 
Een coaching filosofie die als uitgangspunt heeft dat onze 
communicatie en ons gedrag bepaald worden door wie we 
diep van binnen zijn. Dat ‘wezen’ is dynamisch geheel van 
gedachten, attitudes en overtuigingen die over tijd gevormd 
is. Ontologisch coachen beïnvloedt die gedachten en attitudes en ondersteund de 
verandering daarvan, leidend naar ander gedrag en communicatie. Lees hier meer over 
ontologie.(wikipedia).  

• TolTec Wisdom 
De levenswijze/filosofie die ons helpt om onze gedachten, verwachtingen en overtuigingen 
kritisch onder de loep te nemen en daarin wijzigingen aan te brengen. Dat leidt ons naar 
een meer vrijheid en authentiek gedrag. 
Don Miguel Ruiz is de meest bekende filosoof en schrijver over TolTec Wisdom. Zijn boek 

Wordt meester van je eigen ontwikkeling 

SelfMastery voor Managers 
De beste managers zijn niet 
degenen die alleen controleren, 
dirigeren en sturen, maar zij die 
authentiek en menselijk durven 
te zijn.  
Het zijn degenen die hun 
(on)mogelijkheden ècht kennen, 
accepteren èn benutten, die 
significant succesvoller zijn en 
het beste uit hun team(s) halen.  
SelfMastery versterkt het 
zelfinzicht en geeft een hoger 
niveau van zelfbewustzijn die 
managers in staat stelt het beste 
uit zichzelf en hun medewerkers 
te halen. 
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The Four Agreements is hieraan gewijd. Meer over Don Miguel Ruiz en TolTec Wisdom op 
Wikiepedia. 

• ACE (adverse childhood experiences) 
Hoe gebeurtenissen in onze allerjongste jeugd ons vormen en beïnvloeden. Die invloeden 
en de patronen die ze achterlaten, herkennen biedt mogelijkheden om ze aan te passen en 
productief en effectief in te zetten. Meer over Adverse childhood experiences op Wikipedia 

 
De volgende auteurs en boeken zijn deel van de basis van de workshop: 

 

Programma 
De SelfMastery Workshop is een 4-daagse bijeenkomst in retraite-stijl die speciaal is ontworpen 
om de traditionele manieren van denken, gedrag en reacties uit te dagen.  
Dat faciliteert fundamentele verschuivingen in je houding en perceptie, waardoor je in staat bent 
om een "groter beeld" van jezelf te omarmen. Het resultaat is persoonlijke groei en transformatie: 
meester worden over jezelf. 
De workshop volgt een 3-staps proces: 

1 Onderzoek jezelf  
Wat maakt jou JOU, waar sta je in je werk en je leven? Hoe gelukkig/tevreden ben je 
daarover? Wat ontbreekt er om ècht voldoening te realiseren, wat is er nodig voor meer 
effectiviteit of productiviteit? Deze inzichten en de erkenning daarvan scheppen ruimte 
voor andere perspectieven en groei. Kijk in je spiegel maar op een andere manier. 

2 Ontdek jouw verhalen  
Welke gebeurtenissen hebben je gevormd tot wie je nu bent? Welke percepties en 
overtuigingen, welke verhalen zijn het belangrijkste in jouw denken, doen en laten? Welke 
resultaten heeft dat opgeleverd. Deze inzichten en de erkenning daarvan brengen andere 
perspectieven en daarmee ontstaat ruimte om te groeien. 

3 Creëer nieuwe verhalen die leiden naar een positievere houding en een versterkte eigen 
verantwoordelijkheid die je ondersteunen naar meer effectiviteit en productiviteit. Creëer 
een betere kwaliteit van leven, voor jezelf, je werk en je omgeving. 
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Deze drie stappen krijgen vorm in een mix van werkvormen tijdens de 5 dagen SelfMastery 
Workshop: 

– Interactieve discussies 

– 1-op-1 gesprekken 

– Individuele coaching 

– Zelfreflectie 

– Groepsopdrachten 

– Sport, yoga en meditatieoefeningen 
De avonden zijn ter ontspanning en reflectie 
 

Zat 19 februari Aankomst Warriors BaseCamp 
Check-in & Verkenning 

Zon 20 februari Kennismaking 
Diner en kickoff van de workshop 

Maa 21 februari Onderzoek jezelf: wie je bent & waar je vandaan kom 

Din 22 februari Ontdek je verhalen: hoe je jezelf tegenhoudt en welke 
ruimte je hebt voor verdere groei. 

Woe 23 februari Creëer nieuwe verhalen voor je toekomst - Waar gá je 
echt voor? 

Don 24 februari Kies jouw toekomst, jouw taal, jouw keuzes  

Vrij 25 februari Round up & review – afsluiting workshop 

Zat 26 februari Vertrkek van BaseCamp en terug vlucht 

Locatie 
De workshop wordt gehouden op het Warriors BaseCamp in Magoebaskloof in de noordelijke 
Limpopo provicie van Zuid Afrika: in een bergachtige en bosrijke omgeving zijn alle voorzieningen 
aanwezig voor deze workshop: veel ruimte voor de sessies maar ook rustige plekken voor een 1-
op-1 of om je even terug te trekken. 
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Je verblijft in 4-persoons cabins met eigen douche en WC. Eenvoudig maar ruim voldoende. Elke 
dag wordt er voor goed ontbijt en voor heerlijke lunches en diners die ook heel gezond zijn. 

De facilitator: Rudi Viljoen  
Rudi is een geboren en getogen Zuid-Afrikaan van Afrikaner 
afkomst (zijn Afrikaans is behoorlijk begrijpelijk voor de 
Nederlanders) die eerst als militair en daarna als ondernemer zijn 
strepen heeft verdiend. 
Rudi werkt ruim 20 jaar als coach, klankbord en mentor voor 
ondernemers, ouders, jongeren, ook internationaal. 
Zijn overtuiging dat elk mens de kwaliteiten heeft om zijn eigen 
toekomst vorm te geven en te realiseren, bracht Rudi ertoe om 
serieus studie te maken van vele de theorieën en concepten op het 
vlak van persoonlijke- en teamontwikkeling. Hij werkt op dit 
moment aan zijn promotie op deze onderwerpen. 
Rudi heeft 18 jaar geleden de Warriors Academy gestart waar 
jongeren een tussenjaar doen waarin avontuur en persoonlijke ontwikkeling gecombineerd zijn.  
 
Meer informatie over Rudi Viljoen 

 
 WarriorRudi@icloud.com 

 
 +27 – 82 802 0880 

 
 linkedin.com/in/rudiviljoen13 

 
 www.RudiViljoen.com 
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Jouw investering & onze garantie 
Een workshop van 5 dagen vraagt een investering. Zowel in tijd als aandacht en inzet vragen we 
een hoop van je. 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze workshop je ècht verder helpt en dat je de investering met gemak 
zal ‘terugverdienen’. 

Workshop € 2.500 
Accommodatie & catering € 500 
Alle bedragen zijn incl. 9% BTW, alle begeleiding, activiteiten en hulpmiddelen. 

Wij betalen je vlucht & busvervoer 
Omdat de kosten in Zuid-Afrika veel lager liggen EN omdat we graag meer mensen meenemen, 
kunnen we dit jaar ook de vliegreis naar Zuid-Afrika voor je regelen. Bel ons om meer te weten. 

Niet goed geld terug garantie 
Als je aan het einde van de workshop vind dat je niet voldoende waar voor je geld hebt gekregen, 
storten wij de kosten van de workshop terug. Zonder tegensputteren. 

Voor vragen en meer informatie  
Dirk Heuff heeft de SelfMastery zelf gedaan en zijn ervaringen hebben 
hem gestimuleerd om Rudi naar Nederland te halen. 
Hij vertelt graag over zijn ervaringen en beantwoord al uw vragen. 
Dirk is coach en klankbord voor professionals. Hij is eigenaar van Kyboko, 
een gespecialiseerd advies- & trainingsbureau voor business 
development en de persoonlijke ontwikkeling van professionals.  

 
 dirk@kyboko.nl 

 
 06 – 105 371 58 

 
 linkedin.com/in/dirkheuff 

 
 www.Kyboko.nl 

 


