De SAMI-Pelgrimage

‘Een training persoonlijk en functioneel
leiderschap die z’n gelijke niet kent’

‘True leaders reflect and act’
Het dagelijks leven verrast ons met regelmaat met storingen, last en/of gedoe. In welke
vorm dit zich ook aandient, op het moment van de verrassing word je uitgedaagd een
passend antwoord te (leren) geven. Dat het vinden van de juiste antwoorden niet altijd
meevalt, is een open deur.
De SAMI-pelgrimage is een 7-daagse
ervaringsgerichte training persoonlijk en/
of functioneel leiderschap en is bedoeld
voor mensen die leiding (willen) geven
AAN sociale systemen zoals organisaties,
teams, individuen.
Jouw stijl en graad van leidinggeven,
en de (on)bedoelde en (on)bewuste
effecten die je bij anderen oproept, staan
centraal. Deze worden bepaald door
‘wat er in je werkt’ (karakter, aanleg,
aangeleerde mechanismen, attitude, etc.).
Het bereiken van een hogere graad van
leidinggeven vraagt om een diepgaand
reflectie en actieproces. Hiervoor
dompelen we je onder in de volgende
betekenisgebieden:
• Attitude – de sleutel tot
meesterschap
• Werken aan sociale systemen
• Vaardigheden
• Kennis van sociale systemen

Hierdoor komt er niet alleen iets in je
los, maar in de onderdompeling word je
direct uitgenodigd om met nieuw gedrag
te oefenen. Hierdoor komt er een nieuw
scala aan bewegingen in jou op gang.
Je ervaart direct wat dit nieuwe gedrag
je oplevert. Als deze beweging een
kritische massa bereikt heeft, ontstaat
er een opwaartse ontwikkelspiraal en
ben je de weg naar een hogere graad
van leidinggeven ingeslagen. Bereik je
een hogere graad, dan zul je zien dat
ook de ander, dus diegene met wie je
samenwerkt en/of samenleeft, of waar je
verantwoordelijk voor bent, beter tot hun
recht kunnen komen. Dit is de rode draad
van de SAMI-pelgrimage.
Het meedoen aan dit unieke avontuur
betekent ontwikkelen en groeien als mens
en dus als professional. In deze wildernis
en met dit programma zijn dat de enige
opties.

“Een maand na de pelgrimage in Lapland kijk ik terug op de impact die deze training
heeft gehad op mijzelf en op mijn leven en die is gigantisch. Ik heb in 2 maanden tijd een
pad afgelegd naar diepere zelfregie en volwassenheid zoals me dat nog niet eerder was
gelukt. Het is de diepgang van deze training die zo doeltreffend werkt. Ik heb het idee dat
hiermee automatisch alle ruis uit mijn werk en privéleven is gedrukt. ”
‘Jodi lea buoret go oru’
‘Het is beter op reis te zijn dan jezelf op een plek vast te zetten’

Programma
Dag 1 | Locatie: Nederland
Jouw leer- en ontwikkelvragen staan tijdens
de SAMI-pelgrimage centraal. Tijdens de
eerste trainingsdag besteden we hier – naast
de kennismaking, veiligheid, uitrusting
en overige zaken – ruim aandacht aan.
Je ontvangt het boek en het werkboek
Leiderschap, laat liefde stromen. Als aanloop
naar Sapmi (Zweden) word je geacht hier
een aantal uren gerichte aandacht aan te
besteden. Je zult merken dat je leervragen
zich hierdoor aanscherpen en verdiepen.
Dag 2 - 6 | Locatie: Zweden
In Sapmi gaan we kijken hoe deze vragen zich
verhouden tot het SAMI-concept en waar de
sleutel tot ontwikkeling zich voor jou bevindt.
We zijn te gast bij Fjällnäs Camping and
Lodges in de gemeente Tänndalen. Vanuit
dit basiskamp bereiden we je intensief voor
op een tocht en verblijf in de wildernis.
De ervaring leert, dat dit avontuur
adembenemend wordt.
Dag 7 | Locatie: Nederland
Ook nu word je geacht een aantal uren
aandacht te besteden aan jouw SAMI actionstatement. Het is de opmaat tot je succes.
Je zet al je inzichten, bewustwording en
eyeopeners om in een actieplan.

Nb: voor de helderheid; het is geen survival.

Daelvie (winter) Pelgrimage
Je dompelt je onder in een wereld van
adembenemende witte vlakten, ijssculpturen
en sneeuwkristallen. Met een beetje geluk
zie je het Noorderlicht en ontmoet je de
bewoners van de toendra (rendieren, etc).
Op de achtergrond hoor je het indringende
huilen van de sledehonden. Zeker weten dat
je na afloop zegt: “had ik dit maar eerder
gedaan”.
Tjakte (herfst) Pelgrimage
De herfstpelgrimage valt midden in de
oogsttijd. Bosbessen, hjortrons, kantarellen,
pied de mouton, eekhoorntjesbrood, er
is sprake van overvloed. Bosranden zijn
goudgekleurd, de toendra ademt magie. Het
Noorderlicht verschijnt. In de stilte die over je
heen valt, ervaar je een nieuw begin. De kans
is groot dat je na afloop moeite hebt om hier
weg te gaan.
Gïjre giesie (voorzomer) Pelgrimage
De natuur explodeert. De zomer is hier
extreem kort. Er ligt hier soms tot begin
juni sneeuw. Maar als het zomer is, roep
je voortdurend “wauw”. Orchideeën,
kristalheldere beken, vlinders, magische
vergezichten, sneeuwhoenders, elanden,
visarenden. Als het lukt eten we een zelf
gevangen forel.
Aan inspiratie, energie en vitaliteit valt hier
niet te ontkomen. Als we teruggaan is je
batterij volledig opgeladen en heb je een 2.0
versie van jezelf geïnstalleerd.

‘Jodi lea buoret go oru’
‘Het is beter op reis te zijn dan jezelf op een plek vast te zetten’

Randvoorwaarden
De pelgrimages zijn voor iedereen met een normale gezondheid toegankelijk.
Tijdens dag 1 gaan we uitvoerig in op zaken als veiligheid, de uitrusting, informatie voor het
thuisfront, bereikbaarheid, de risicoanalyse, de fysieke voorbereiding en nog veel meer.
Voor de SAMI-pelgrimage gelden de algemene voorwaarden van SAMI-training. Ook word je
geacht een vrijwaringsformulier te ondertekenen.
Investering
Deelname zomer/herfstpelgrimage (incl. verblijfskosten, transport van
Trondheim naar Fjällnäs, transport ter plaatse)
Deelname winterpelgrimage (incl. verblijfskosten, transport van
Trondheim naar Fjällnäs, transport ter plaatse, stuga’s, winterkleding,
sneeuwschoenen, pulka’s en zo mogelijk sledehonden)
Optioneel! Pelgrimage pakket (incl. slaapzak, slaapmatje en bewassing)

€ 2900,- excl. BTW
€ 3900,- excl. BTW
€ 100,- excl. BTW

Let op!
Bovenstaande prijzen zijn exclusief vluchten Schiphol<>Trondheim, Noorwegen (ong. € 250,-).
Meer weten?
Wil je eerst kennismaken, meer weten over de inhoud van de training of vragen stellen die zich
aan je opdringen? Bezoek een van de informatieavonden of maak een afspraak. Zie Data 2022
voor specifieke data van informatieavonden.
Inschrijving
Schrijf je in via de website: www.sami-training.com.
Data 2022/2023
Pelgrimage Informatieavond Deadline
(start om 19:30)* Inschrijving
Voorzomer 11 april
13 mei
Herfst
13 juni
1 juli
Winter
15 december
19 januari
* Locatie: Röntgenlaan 7, 6711 GH te Ede.

Dag 1

Dag 2-6

Dag 7

14 mei
2 juli
20 januari

16-20 juni
3 september
25-29 augustus 1 oktober
8-13 maart
8 april
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Neem contact op met:
Servaas Klute
+31 638 30 10 79
servaas@sami-training.com
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