DE ETHIEK VAN DE MASTERMIND ACCELERATORGROEPEN:
IK VERTROUW
Ik vertrouw op de Acceleratorgroep, want ik weet dat ik sterker word als anderen me helpen en
als ook ik anderen help.
IK GELOOF
Ik geloof dat de som van alle inzichten van de Acceleratorgroep ieders individuele wijsheid ver
overstijgt.
IK BEGRIJP
Ik begrijp dat ik gemakkelijker positieve resultaten in mijn leven haal wanneer ik opensta om
naar mezelf, mijn problemen en mijn kansen te kijken vanuit een ander oogpunt. Daarom ga ik
open zijn over mijn uitdagingen en de feiten die daarmee in verband staan. Bovendien verwacht
ik dat ook van de andere leden.
IK BESLUIT
Ik besluit om mijn verlangen helemaal toe te vertrouwen aan de Acceleratorgroep en ik ben
bereid om nieuwe mogelijkheden te aanvaarden. Bovendien verwacht ik dat ook van de andere
leden.
IK VERGEEF
Ik vergeef mezelf voor de fouten die ik heb gemaakt. Ik vergeef ook de anderen die mij in het
verleden gekwetst hebben. Zo stap ik naar mijn toekomst met een schone lei. Bovendien
verwacht ik dat ook van de andere leden.
IK VRAAG
Ik vraag de Acceleratorgroep te luisteren naar wat ik echt wil: mijn doelen, mijn dromen en mijn
verlangens. Ik vraag dat mijn Acceleratorpartners mij ondersteunen in mijn groei en mijn
voldoening. Bovendien kunnen de andere leden van de groep dit van mij verwachten.
IK ACCEPTEER
Ik weet, aanvaard en geloof dat de kracht van de Acceleratorgroep mij zal brengen wat ik nodig
heb. Ik ben dankbaar dat ik deel uit mag maken van deze groep. Dit verwacht ik ook van de
andere leden.
IK BELOOF
Ik beloof dat datgene er verteld wordt in deze Acceleratorgroep binnen de leden van deze
Acceleratorgroep blijft. Dat de interne informatie die hier op tafel gelegd wordt, niet
overgedragen wordt aan externen. Dat deze informatie alleen maar besproken wordt met de
betrokken leden van deze groep en steeds met de intentie meerwaarde te creëren voor de groep
of voor één iemand in het bijzonder uit de groep. Dit verwacht ik ook van de andere leden.
IK GARANDEER**
Ik garandeer dat ik mijn absolute en uiterste best zal doen om er op elke bijeenkomst voorbereid
bij te zijn want ik besef dat de kracht van de groep afhangt van de kracht van de zwakste schakel.
In absolute noodgevallen is het minste wat ik kan doen: laten weten dat ik er niet zal zijn. Dit
verwacht ik ook van de andere leden.

o Ja, ik ga hiermee akkoord
Naam
Onderneming

Datum

** Kan je écht niet aanwezig zijn op een Acceleratormeeting, dan vragen we om organisatorische redenen, minstens 10 dagen van te voren schriftelijk te verwittigen. Is er
echt een noodsituatie of heb je een zeer goede reden waarom je dit voor die tijd niet kan doen, dan verwachten we alsnog zo snel mogelijk en ten laatste tegen 16.00
de dag zelf een schriftelijke verwittiging. Wie twee maal niet opdaagt zonder zoals hierboven staat beschreven te verwittigen, wordt zonder discussie geschorst voor zijn
verdere traject. Er wordt geen geld terug gestort.
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