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MyQuest Foundation begeleid individuen om bij
hun ware potentieel te komen en deze te leven.

QuestTrek® Intercultural
De QuestTrek is een zesdaagse persoonlijk leiderschaps trail in de
Himalayas van Nepal. Je maakt een commitment om alle dagen
offline te zijn, je eigen rugzak te dragen en te voet de bergen in te
gaan. Tijdens deze dagen ga je door een intensief proces van
bewustwording, los laten, creatie en manifestatie. Je talenten,
kwaliteiten en kernwaardes worden helder en je komt los van
dagelijkse denkpatronen waardoor er ruimte ontstaat om
verbinding te maken met wat er echt toe doet in het leven.
Door middel van verschillende opdrachten, gebaseerd op Theory
U, motivational interviewing, co-active & creative consciousness
coaching, stilte én de kracht van de natuur in combinatie met
wandelen kom je bij je ware essentie en ondervind je een enorme
‘boost’ om te zijn wie je echt bent.
Voorafgaand aan de QuestTrek doe je online een
wetenschappelijk onderbouwde talententest en heb je een
persoonlijk intake. De dag voor de QuestTrek ontmoet je alle
deelnemers. Terug in Nederland volgen twee coachgesprekken
met jou persoonlijke, door ICF gecertificeerde, coach verspreid
over drie maanden na terugkomst.

Voor wie?





als je je zowel persoonlijk als professioneel verder wilt
ontwikkelen
als je voor een belangrijke keuze staat (zowel prive als
professioneel)
als je zoekt naar meer authenticiteit en daadkracht in
wie je bent en wat je doet
als je de nieuwsgierigheid hebt om te onderzoeken wie
je allemaal nog meer bent

en acht Nepalese jongeren). Deze krachtige uitwisseling van
culturele achtergronden, gender en verschillende leeftijden
geeft je nieuwe perspectieven op jezelf en je leven. Juist door de
diversiteit aan deelnemers is het programma zeer verrijkend en
ervaar je input van de groepsleden die je mindset doet
oprekken.

Investering en Sponsoring
De kosten voor deelname bedragen €2350,- p.p. Dit bedrag is
inclusief BTW, exclusief vliegticket. Dit gehele bedrag schenk je
aan de ANBI- stichting MyQuest Foundation. Hiermee worden
de kosten gedekt van jouw deelname (inclusief twee
coachgesprekken na thuiskomst), en kunnen wij ons eenjarig
leiderschapsprogramma aanbieden aan Nepalese jongeren.

Award winning programma
In 2014 werd de QuestTrek in het bijzijn van de Dalai Lama
uitgekozen tot best practise. Inmiddels hebben we al meer dan
100 QuestTreks gelopen en hebben 449 Nepalese jongeren ons
programma deelgenomen.

Testimonial
“De QuestTrek was een heel bijzondere ervaring voor mij waar ik
mijn innerlijke motivatie weer heb teruggevonden. Door de
unieke manier van coaching ben ik heel diep bijmezelf gekomen.
In combinatie met de inspirerende uitwisselingen met Nepalese
jongeren en fysieke uitdaging in de prachtige natuur van Nepal,
ben ik tot nieuwe inzichten gekomen waarmee ik aan de slag
kan op zowel persoonlijk als professioneel gebied”. (Anne,
Quester 2019)

Meer informatie of aanmelden?
De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers (acht Nederlanders

Contact Hedda: hedda@myquest.foundation

