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Lang verwacht: NLP Summercourse
Start 3 juni 2011 - beperkt aantal plaatsen

Vliegen in een helikopter, één van de onderdelen van de speciale Summercourse.
Op veler verzoek organiseert New Life University een NLP & Communicatie opleiding
tijdens deze zomer. Krijg persoonlijk kledingadvies van top-stylist Marjolijn Bos,
luister naar het indringende levensverhaal van oud Bruna directeur Hans Gelauff,
leer alles over straling in je huis met stralingsdeskundige bouwbioloog Erik Nooteboom
en kijk naar jouw aura met Yvon Vermeer.

Klik hier en kijk naar de video
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Geloof in jezelf
Door: Nicole Krijger

Ik ben gelukkig opgevoed met het geloof in de kracht van het denken. Alleen wist ik zelf
nog niet hoe ik dat toe kon passen. Ik heb een aantal zware jaren gehad waarin ik mij als
puber al liet leiden door angsten.
Ik heb een aantal zware jaren gehad waarin ik mij als

peld als aan mezelf-klus-jaar: echt in mijn kracht komen

puber al liet leiden door angsten. Naarmate ik ouder

te staan zodat ik het maximale uit het leven kan halen!

werd probeerde ik mezelf op allerlei manieren sterker
te maken. Op een gegeven moment heb ik mijn spullen

De NLP en Communicatie Practioner heeft me ontzet-

gepakt en heb ik mezelf dankzij een studie naar Amerika

tend veel inzichten gebracht. Het heeft me zekerheid

geforceerd. Eigenlijk heb ik toen al aan mezelf bewezen

gegeven over communicatie met anderen, maar vooral

dat wanneer ik anders wilde, ik ook anders kon.

over mezelf. Ik was nog niet uitgeleerd en wilde meer.
Dus als bijna vanzelfsprekend ging ik door met de NLP

Toch had ik nog een aantal dingen waar ik steeds tegen-

Master. Altijd al kwamen vrienden en kennissen bij mij

aan liep. Het volledig durven vertrouwen in mezelf bleef

voor advies en steun. Ik heb dankzij de opleiding een

een moeilijk punt. Ik had een aantal “karaktertrekken”

andere manier van luisteren en praten aangeleerd. Als ik

waarvan ik weigerde te geloven dat die niet te verande-

nu mensen om me heen of klanten spreek kies ik bewust

ren waren. Tevens was ik er klaar mee dat ik op mijn 30e

voor een andere communicatie. Dankzij de coachings-

nog steeds onzeker was over hoe ik eruit zag en hoe ik

technieken die ik vooral bij de Master heb geleerd help

overkwam op andere mensen. Dus 2010 heb ik bestem-

ik anderen meer in hun kracht te staan en vooral: voor
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zichzelf te denken. Het heeft geen zin om anderen te

leiden door angsten, corrigeer ik mezelf en geef ik me-

vertellen hoe ze het (in mijn ogen) moeten doen. Wél kan

zelf het duwtje in de rug.

ik ze helpen de antwoorden
bij zichzelf te vinden en belemmerende overtuigingen
weg te nemen. Door anderen op deze manier te benaderen hou ik ook mezelf
iedere keer een spiegel voor.
Ik voel me echt ontzettend

“Geloof in jezelf” was lang voor
mij een mooie, maar lege term.
Nu begrijp ik pas echt wat het
inhoudt... en leef er naar!

krachtig. Waar ik vroeger automatisch de rem op een

De combinatie van praktisch toepasbare psychologie

bepaalde emotie zette of mezelf volledig afschermde op

met een tikkeltje spiritualiteit heeft mij in essentie an-

het moment dat iemand te dichtbij kwam, ben ik nu echt

ders leren denken. Als mensen zo krachtig zijn zich ie-

meester van mijn gedachtes. De grootste les die ik heb

dere dag klein of bang te praten...denk je eens in hoe

geleerd bij Anatol is dat je emoties en gedachtes kunt

groot mensen kunnen worden wanneer ze het positief

kiezen. Dat je zelf die ruimte creeert om je reactie te

benaderen!

kiezen. Niemand heeft er iets aan om te denken dat hij/

Nicole Krijger volgde de NLP & Communicatie opleiding bij

zij iets niet kan. Iedere keer als nu merk dat ik me laat
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New Life University.

Kinderen en loslaten
Door: Joelle Winzer, New Life Coach

Iedere ouder wil dat het goed gaat met zijn
kind. Je wilt dat het gezond is, dat het goed
is op school en dat het zich echt veilig en
thuis voelt in de gezinssituatie. In onze
huidige wereld gaat alles steeds sneller.
Perfecter. Je zou bijna zeggen dat het in
een mens zit om steeds beter te worden.

Je denkt gelijk dat er iets aan de hand is. Het huilen

Vaak laten wij ons door de maatschappij leven. Je

aan doen om je kind stil te krijgen en je gaat steeds

moet tenslotte wel een boterham op de plank heb-

meer met je gedachten in de richting dat er wellicht

ben. Dus wat wij dan vaak doen is dat wij ons mee

iets niet klopt.

Hoe maak je je kind echt gelukkig? Hoe doe je dat?
Laten we direct na de geboorte beginnen. Je kind is
net geboren en je hoort het eerste huiltje van je kind.
moet stoppen, want dat wil het kind toch? Je geeft
bijvoorbeeld voeding of je verschoont de luier. Toch
blijft je kind hierna misschien doorgaan met huilen.
Wat gebeurt er dan met jou? Wellicht ga je er alles

laten slepen door deze steeds hoger wordende druk.
Moeten en presteren... je vergeet soms waar het echt

Dit is normaal, het is je instinct. En nu begint het, jij

om gaat... namelijk om jou en je kind. Beiden gelukkig.

gaat het probleem voor je kind oplossen. Op zich is

Zelf gelukkig.

hier natuurlijk niets mis mee, want je kind heeft in
begin je hulp nodig. Het heeft jou nodig om te leren

Je sleept je kind soms ongemerkt mee in dit „moeten“.

lopen, praten en fietsen... Jij bent er om je kind te

Heb je er weleens over nagedacht dat een kind niet

begeleiden.

bezig is met dit soort dingen? Wij volwassenen zijn
hier mee bezig, niet je kind.
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Uit ervaring weet ik dat de meeste ouders steeds

meer hun kind gaan bijsturen. Het is niet alleen meer

tuiging is dat het grootste gedeelte daarvan aange-

begeleiden, het is hun leven gaan managen. Je wilt

leerd gedrag is. Een kind neemt jouw overtuigingen

tenslotte dat het goed gaat met je kind en dat het in

en angsten over en projecteert deze op zichzelf. Dus,

deze grote mensenwereld kan overleven en gelukkig

als jij denkt dat iets niet mogelijk, is de kans groot

is.

dat je kind ook niet meer de mogelijkheden ziet.

Zou het niet leuker zijn dat je kind al heel jong leert

Hoe leer jij je kind verantwoordelijkheid of keuzen

zijn eigen leven te managen? Het is natuurlijk mak-

maken? Hoe laat je op een voor jouw verantwoorde

kelijk om snel even alles voor je kind te doen. Je

manier je kind steeds meer los zonder het gevoel te

houdt tenslotte van je kind en je wilt hem dan ook

krijgen dat jij je kind alleen of in steek laat?

alles geven. Is dit wel de oplossing?
Je kunt bijvoorbeeld beginnen om je kind op een
In mijn overtuiging is het antwoord „nee“. Wat ge-

vraag die door iemand anders gesteld wordt zelf te

beurt er als jij je kind alles blijft geven wat het wil?

laten antwoorden. Veel mensen antwoorden voor hun

Wat gebeurt er als je kind „leert“ dat jij zijn of haar

kind. Irritant, heel irritant.

leven runt? Ik denk dat je het antwoord kunt raden...
Je kind hoeft zelf niet meer de moeite te doen. En

Je kind begrijpt meer dan je denkt. Wellicht komt het

misschien leer je je kind zelfs onbewust geen verant-

er niet altijd uit maar het is er wel. Kinderen begrij-

woordelijkheid te nemen voor zijn of haar daden. Je

pen taal veel eerder dan ze leren spreken. Geef hem/

intentie is goed. Zou bovenstaande een goede basis

haar de keuzen en leer hem/haar dat er aan iedere

zijn die jij je kind meegeeft?

keuze een consequentie(s) verbonden is. Laat je kind
de consequenties op een veilige manier voelen.

Een kind heeft vanaf de geboorte een eigen ingebouwde kompas en GPS. Al vanaf de conceptie tot

Soms moet jij zelf ook iets eerst meemaken of voe-

aan de geboorte neemt de natuur alles over, welke

len en doorleven voordat je het echt begrijpt. Probeer

kleur ogen, de lichaamsbouw, de kleur van de haren

niet de baas te worden over het leven van je kind het

en nog veel meer. Je kind en jij hoeven hier niet over

heeft recht op zijn eigen leven en ervaringen. Laat je

na te denken, dus waarom zou dit naar de geboorte

kind zoveel zelfstandig doen als mogelijk, dan heb jij

moeten veranderen.

uiteindelijk minder werk en je kind bouwt zo steeds
meer zelfvertrouwen op.

Uiteraard ga ik nu wel
zwart/wit... wat ik met
dit artikel wil zeggen
is: laat los, je kind hoeft
niet perse om 12:00 uur
te eten terwijl als het
nog geen honger heeft.
Je mag dan wel de con-

“Zou het niet leuker
zijn dat je kind al heel
jong leert zijn eigen
leven te managen?”

sequentie duidelijk ma-

Begeleid je kind hierin
en wees zijn adviseur
of gids. Vraag je kind
vaak

wat het nodig

heeft. Leren blijft altijd
een proces van vallen
en opstaan. Uiteindelijk hebben we toch

ken als het niet eet. Laat echter wel de keuze bij het

allemaal leren lopen? Geef je kind niet de kans om

kind in de meeste gevalen. Het is namelijk niet de

zich achter een excuus te verschuilen, het is eige-

bedoeling dat je 5 keer per dag kookt ;o)

lijk heel eenvoudig, je hoeft alleen maar een ding te

Ik hoop dat ik je prikkel. Sta me toe om je eens een

en de rest groeit mee. Een kind is heel erg intuïtief

keer op een andere manier over opvoeding te inspi-

dus zorg er voor dat jouw gevoel vertrouwen is, dan

doen... zie de talenten in je kind en laat deze groeien

reren. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Ik ben

komt het gevoel van vertrouwen ook in je kind los.

zelf moeder (en leer elke dag nieuwe dingen) en kin-

Succes en plezier.

dercoach.
Joelle Winzer - joelle@newlifeuniversity.com
Elk kind heeft ook zijn eigen karakter en mijn over-
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Geluk zit niet je benen
Door: Niek van den Adel

Het is 16 juli 2010, het is een heldere nacht, ik lig op mijn rug en kijk naar boven en zie sterren,
veel sterren. Het is makkelijk nu om in slaap te vallen, erg verleidelijk. Maar iets schreeuwt: “wakker
blijven Niek, wakker blijven, bellen,je moet nu bellen!”
Daarna gaat alles ineens heel snel, politie auto’s, am-

“STOP!” roept nu tegenwoordig dat mannetje op mijn

bulances, OK’s, operatie na operatie, veel slangen en

rechter schouder. Al de bovenstaande dingen en nog

buizen, veel Tl-licht en heel veel dokters. Als ik bij

veel meer, zijn dingen die ik niet meer kan, maar

kom in een roes van morfine en andere verdoving-

maken die me nu echt gelukkig? Gelukkig wordt ik

smiddelen, hoor ik dat ik een hoge dwarslaesie heb.

van verbintenis met mensen, van de liefde, van zon-

Kaboem…. En daarna wordt het stil.

sondergangen met teveel rode wijn, van klassieke

Ik heb de bewuste nacht na mijn motor ongeval be-

concerten op zondag ochtend en verdieping in vri-

wust gekozen om te leven, maar daarbij kies ik ook

endschappen. Jahoe! Al die dingen kan ik nog, wie

voor de consequenties daarvan. 8 maanden revali-

heeft nu benen nodig? Want eerlijk gezegd tussen u

deren, werken aan mezelf metaal en fysiek. Ik heb
mij dan ook één ding voorgenomen na mijn eerste
OK en dat is open en eerlijk zijn. Ik ga de rest van
mijn leven open en eerlijk zijn tegenover mijzelf en
de mensen om mij heen, of ik, of ze het nu leuk
vinden of niet. Niet meer kunnen lopen, niet meer
bij de bovenste plank kunnen, niet meer makkelijk
kunnen sporten, er is heel veel ‘niet meer’… Soms
zit ik even in de ‘niet meer’ stand, dan verzuip ik

“STOP!” roept nu tegenwoordig dat mannetje op mijn rechter
schouder.

even in mijn eigen destructieve brein en voel ik
klein, nietig en erg verdrietig. Al die stomme staande

en mij, zit een bijzonder gelukkig man. Mijn coach en

mensen om mij heen die al dingen nog kunnen en ik

tevens goede vriend vroeg me elke week wat voor

niet.

een moois mijn dwarslaesie me deze week weer had
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gebracht. Elke week, ja voor de NLP’ers onder u, ELKE

bazingwekkend naar deze woorden geluisterd en nu

week wist ik weer iets te verzinnen, en nog steeds.

weet ik dat ze voor mij de waarheid bevatten

Een verdieping slag met mijn vrienden, hopeloos verliefd worden op mijn ergo therapeute, energie slur-

Op omstanders reageer ik cynisch: „Hey hou eens op,

pende relaties gedumpt, vooraan zitten bij Ajax, een

ik ben niet gehandicapt! „Want je handicap zit net als

vette aangepaste auto enz. enz. Count your blessings.

je geluk in je hoofd en niet in je benen. Je bent zo

Ik schrijf dit bericht aan u met een prachtige witte

gehandicapt als je het zelf maakt, de mijne is alleen

trappist van La Trappe voor mijn neus. De zon breekt

iets duidelijker te zien. En ik? Ik ben momenteel nog

toch even door in Hilversumse en ik geniet van hier

steeds de gelukkigste man op aarde dus hoe gehan-

en nu. Waarom? Omdat ik kies voor dit geluk, deze

dicapt ben ik nou?

dingen gebeuren volgens mijn namelijk niet zomaar,
ik kies voor deze tijdlijn. 1 jaar geleden had ik ve-
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Niek

Beslissen moet je leren
Door: Anatol Kuschpeta

Het kan best moeilijk zijn, beslissingen maken. Welke studie kies ik, welke baan wil ik, ga ik wel of
niet daar dat feestje, welke vakantie in het buitenland of toch maar thuis blijven... Enzovoorts enzovoorts. Het leven bestaat uit keuzes, velen, elke dag. Als je zelf niet leert te kiezen is de kans groot
dat het leven of anderen de keuzes voor je maken.
Je kunt dan nog maar één ding doen en dat is wereld

Ooit heb ik ergens gelezen dat er een soort beslis-

de schuld geven en dat is niet handig. Maak je geen

singsspier in je hoofd zit. Een voorbeeld/analogie

keuzes, dan wordt je geleefd en heb je te dealen met

natuurlijk. Toch zit er flinke kern van waarheid in...

de consequenties van het niet kiezen.

Net zoals spieren die kunt trainen door ze vaak en

Elke keuze die je maakt wordt gevolgd door de consequenties van die keuze. Sommige consequenties
komen snel, sommigen pas na jaren. Ik denk dat
elke beslissing die je maakt de juiste is op het moment dat je hem maakt. Je kennis, kunde, emotie en
ervaring op het moment dat je je keuze maakt zijn
een gegeven. Met die gegevens maak je met je brein
die keuze. Misschien dat je later een andere had gemaakt... dat is mogelijk.
Ik heb in mijn leven beslissingen gemaakt (veel) die

Als je zelf niet leert
te kiezen is de kans
groot dat het leven
of anderen de keuzes
voor je maken.
stevig te gebruiken kun je ook je „beslissingsspier“

mij consequenties opleverden waar ik niet blij mee

trainen. Gewoon door veel en vaak beslissingen te

was. Gaandeweg heb ik geleerd dat dit leren heet.

nemen. Dat hoeven geen grote levensveranderende

Niet makkelijk. Hoe meer beslissingen je neemt hoe

beslissingen te zijn, ook de beslissing nemen wat je

groter de kans wordt dat er juiste bij zitten. Niet leren

vanavond gaat eten traint je „spier“.

is onmogelijk, hardleers zijn wel ;0)
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Tegenwoordig neem ik razendsnel beslissingen, de

Mijn advies voor iedereen (en voor mezelf): neem elke

meeste ook nog vanuit mijn gevoel. Gevoel is er het

dag veel beslissingen en stel ze niet uit. Kijk nu eens

eerste en dan pas het denken. En je brein heeft de

om je heen, is er ergens in de ruimte waar je bent een

neiging om alles wat je denkt goed te praten... In het

klok met secondewijzer? Kijk eens een paar seconden

jachtige leven dat ik leid kan ik ook bijna niet anders,

naar de secondewijzer... Die seconden komen nooit

als ik ze niet maak, maken anderen ze. Falen kan ik

meer terug, echt niet. Een beslissingen maken duurt

niet, er kunnen hoogstens reacties op mijn acties zijn

minder dan een seconde, het nadenken om een keuze

die ik niet fijn vind... en dat heet weer leren.

te maken kan jaren duren. Zonde van de tijd.

Succesvolle mensen nemen beslissingen snel
en draaien een foute langzaam terug.
Niet succesvolle mensen nemen beslissingen
langzaam en draaien een foute snel terug.
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NLP & Communicatie Practitioner opleiding

Op 3 juni aanstaande start de Summercourse NLP & Communicatie. 15 dagen op een prachtig landgoed
in een vakantiesfeer leren. Hieronder drie ervaringen op video.

Ninke van Keulen

“Gelijkgestemde zielen, dat is heel prettig.”

Theo Franssen

“Ik communiceer nu anders.”

Mandy Jacobs

“Je geeft het eerste steentje een duwtje en dan gaan er een heleboel om.”

Het is 16 juli 2010, het is een heldere nacht, ik lig op mijn rug en kijk naar boven en zie sterren,
veel sterren. Het is makkelijk nu om in slaap te vallen, erg verleidelijk. Maar iets schreeuwt: “wakker
blijven Niek, wakker blijven, bellen,je moet nu bellen!”

Niet dit, dat!
Door: Anatol Kuschpeta

Gewoonten, we hebben er velen. De meesten zijn patronen geworden en dan ook nog vaak onbewuste. Meer dan 98% van de dingen die we doen als we wakker zijn zijn onbewust. En je mag hopen
dat die onbewuste acties je het leven opleveren dat je wenst. Mijn ervaring is dat dit meestal niet
het geval is.
Laten we een simpel voorbeeld nemen; neuspeute-

Verzin nu een nieuw gedrag dat je in de plaats van het

ren of nagelbijten. Vaak doe je dit onbewust. Ik heb

ongewenste gedrag wilt gaan doen. Bijvoorbeeld bij

mensen gecoacht die hun nagels afkloven tot bijna

nagelbijten zie je jezelf krabbelen in plaats van bijten

op het bot. Toch is er hoop, voor iedereen en voor elk

aan je nagel. Zie in gedachte het ongewenste gedrag

„onhandig“ gedrag.

beginnen (nagel komt naar je mond). Net voordat de
nagel in je mond gaat vervang je het beeld razend-

De kunst is om je onderbewuste brein nieuw gedrag

snel door een filmpje waarin je naar jezelf kijkt met

aan te leren. Hoe... Eerst wil je je bewust zijn van je

het nieuwe gedrag.

gedachten. Net voordat je een gedrag gaat vertonen
gaat daar een filmpje in je brein aan vooraf... in ge-

Herhaal bovenstaande 25 keer. Steeds sneller. De

dachten doe je eerst het gedrag en dan doe je het in

kern van deze methode is dat je je brein leert om niet

het echt. Deze gedachten bestaan uit een soort video

beeld x te doen maar beeld y. Doe het maar eens en

van het ongewenste gedrag.

onderschat niet de eenvoud van deze herprogrammering van je brein. De meeste dingen in je leven heb

De oplossing. Ga op een rustig plekje zitten, sluit je

je namelijk geleerd door anderen na te doen. Wat je

ogen en accepteer het onhandige gedrag en weet dat

wellicht vergeten bent is dat je nadat je een nieuw

je brein er een (positieve) bedoeling mee had. Zet je

gedrag bij iemand ziet je direct daarna in gedachten

open voor de mogelijkheid dat je altijd kunt leren en

het nadoet (je ziet een film van jezelf met dat nieuwe

nieuw gedrag kunt aanleren.

gedrag). Bovenstaande is dus natuurlijk.
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Maak kennis met Lena
Fotografie: Anatol Kuschpeta
Hallo, ik ben Lena en sinds kort hoor ik bij het team van New

Life University. De afgelopen weken voelt het alsof mijn leven

In het begin vond ik het bijna eng om zo veel met mijn werk

bezig te zijn en min of meer continu erover na te denken. Van

in een stroomversnelling terecht is gekomen en ik geniet en

9.00 tot 17.00 zal voldoende moeten zijn, toch?! ‘Van je pas-

is onze opleidingen over de hele wereld te gaan promoten.

mij bleef dat moeilijk te plaatsen.

leer elke minuut ervan. Mijn taak binnen New Life University

‘Mensen’ is voor mij altijd een woord geweest vol vraagtekens:

sie je beroep maken’ is wat iedereen altijd roept, maar voor

Inmiddels weet ik het beter: ‘Mensen’ en hun verhalen en

Waar kom je vandaan? Wat doe je hier? Welke taal spreek je?

verschillen zijn altijd al mijn passie geweest. Reizen is alleen

verhaal? Als ik over mensen nadenk dan gaat er heel veel

leren kennen. (En wat een fantastisch middel ook!)

Wat heb je meegemaakt? Hoe denk je hierover? Wat is jouw

meer door mijn hoofd.

het middel om snel, veel verschillende mensen en culturen te

Nu leer ik op mijn werk dagelijks nieuwe, interessanten men-

Mijn grootste passie is reizen. Hier leer ik mensen kennen die

sen kennen en mag ik me officieel en professioneel met de

mee heb gesproken. Mensen met een ander verhaal. Ik ervaar

bemoeien!

anders zijn dan ik. Anders dan de mensen die ik al ken en al

hun cultuur, luister naar hun verhalen en kijk naar hun tradi-

meningen, gedachten en verhalen van anderen mensen gaan

ties, ik leer de wereld via hun ogen te bekijken.

Dus ik denk dat ik kan zeggen, dat ik mijn plek heb gevonden.

Toen ik met New Life in aanraking ben gekomen voelde ik

VANCOUVER ISLAND, CANADA!

begonnen met werken sta ik s’ochtends dan ook op met veel

krijg ik helaas nog niet dagelijks op kantoor :-)

Wat denken de deelnemers van onze opleiding? Hoe voelen

Hartelijke Groet,

En ga ik ‘s-avonds naar bed met gedachten:

Heb je opmerkingen, vragen of ideeen?

meteen dat hier ook alles om ‘Mensen’ draait. En sinds ik ben
vragen:

ze zich? Wat is hun verhaal?

Weten wij genoeg over deze mensen? Hoe zit hun wereld in

elkaar? Wat kunnen wij voor ze betekenen?
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PS.: Toch staat de volgende reis er alweer aan te komen:
Want adembenemende natuur, bergen en de grote oceaan

Lena

lena.rentschler@newlifeuniversity.com

Agenda

AVONDJE UIT?
GRATIS NLP & Communicatie workshop
Maandag 2 en dinsdag 17 mei 2011 (Driebergen).

Een avond die voorbij vliegt! Vol nieuwe inzichten, kennis en

inspiratie. Pakkende beelden en geluid. Gewoon 180 graden

anders... De volgende thema’s komen aanbod: hoe krijg je

Blok 1: Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juni

Blok 2: Vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26 juni
Blok 3: Vrijdag 15, zaterdag 16, zondag 17 juli

Blok 4: Vrijdag 2, zaterdag 3, zondag 4 september

Blok 5: Vrijdag 30 sept., zaterdag 1, zondag 2 oktober

meer balans in je leven en innerlijke rust? Hoe kom je erachter

Lees meer over de opleiding en schrijf je in >>

municatie af op de ander? Hoe maak je intuïtie & spiritualiteit

MASTER IT!

einde: 22.00 uur.

Start: 7 oktober 2011.

Lees meer over de workshop en schrijf je in >>

NLP & Communicatie Practitioner opleiding. Mensen die ver-

wat je passie is? Hoe stuur je je emoties? Hoe stem je je com-

concreet? Start: 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur),

ONTDEK JEZELF
NLP & Communicatie Summercourse

NLP & Communicatie Master Practitioner opleiding
NLP in het kwadraat. Voor iedereen. Een logische stap na de

der willen gaan waar de NLP Practitioner basisopleiding stopt.
Meester zijn in NLP en veel meer dan dat.

Start: 3 juni 2011.

Blok 1: 7, 8, 9 oktober 2011

Kom erachter wat je echte talenten zijn, ontwikkel

Blok 3: 16, 17, 18 december 2011

Benut nu het moment om te investeren in jezelf!

meer zelfvertrouwen, krijg meer rust in je hoofd

én in je hart, word een topcommunicator, leer hoe
je emoties kunt herkennen en sturen. Ontdek dat

spiritualiteit heel concreet kan zijn, leer je doelen

te beschrijven en te bereiken. Dat en nog veel meer

extra’s in deze NLP & Communicatie Practitioner
opleiding.
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Blok 2: 11, 12, 13 november 2011
Blok 4: 27, 28, 29 januari 2012
Blok 5: 9, 10, 11 maart 2012

Lees meer over de opleiding en schrijf je in >>

