Weekendweg.NLP

Landgoed
Stakenberg
10 tot en met 13 mei

Elspeet

Persoonlijke Ontwikkeling
M/V van 30 tot 50 jaar

Max. 14 deelnemers
Reageer snel, dus nú !

WEEKENDWEG.NLP

Weekendweg.NLP, wáárom zou je mee gaan, hoe werkt het en wat
kun je er mee?
In 2018 organiseren wij 2 x het ‘weekendweg.NLP’, de eerste in mei en de
tweede in oktober. Waarom zou je mee gaan?
Vooral omdat je ambities, wensen en of verlangens hebt om ‘iets’ te doen aan
je persoonlijke ontwikkeling, vooral ‘iets’ waardoor je béter gaat voelen. Voor
ieder zal dat verschillen van ‘lekkerder in je vel zitten’, ‘zekerder worden’,
‘meer uit relaties met andere mensen halen’ en/of ‘gewoon, ik sta stil en wil
weer in beweging komen’.

Hoe werkt het?
Het is een training in communicatie technieken, waarbij je deel uit maakt van
een groep van maximaal 14 personen, M/V van 30 tot 50 jaar. Je zit er voor
jezelf en je doet het samen, d.w.z. er zal verteld worden over hoe de
technieken bedacht zijn en hoe deze in de praktijk toe te passen, vooral zijn er
veel voorbeelden uit de praktijk. Zo je wilt ook uit jóuw praktijk. Door de
inzichten uit te werken en te bespreken, soms zelfs te oefenen, zul je zien,
horen en ervaren wat er voor jou allemaal van toepassing is en waarmee je je
ambities, wensen en verlangens kunt realiseren. Kortom, het léren zit ‘m in het
kijken, luisteren en vooral in het dóen.
Wat kun je er mee?
Je krijgt vooral veel inzichten in de achtergronden van ons gedrag, verklaringen
‘waarom wij doen wat wij doen’. Zowel in dat van anderen, dus ook van jezelf.
In relatie tot anderen kun je de nieuwe inzichten en technieken direct
toepassen en bepalen wat voor jou het beste werkt. ‘Grote’ vragen, daar zul je
nu antwoord op kunnen geven, problemen anders benaderen, doelen
duidelijker formuleren, wat niet meer functioneel is loslaten en wat versterkt,
meer gaan doen.

NB. Snelle beslissers (boeken in de maand januari) krijgen € 200,00 korting
!........dus ga mee voor € 757,00 all-in !
Wanneer
Waar
Kosten
Exclusief
Groep

: 10 t/m 13 mei 2018
: Landgoed Stakenberg te Elspeet – Hampshire Hotel
: 957,00 inclusief BTW / ontbijt / lunch / diner / training
: Eigen bestellingen
: 30 tot 50 jaar, maximaal 14 personen (M/V)

Bij boeking in de periode januari / maart 2018, is aanbetaling van 50% van de
aanneemsom verplicht, restant uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training.

