NLP BASISTECHNIEKEN

De wereld om je heen is constant aan het veranderen en dat doet een groot beroep op je
aanpassingsvermogen. Wat jarenlang goed
voor je heeft gewerkt, lijkt zich nu tegen je te
keren. Opeens besef je dat de rek eruit is. Je
wilt de ‘dingen’ anders gaan doen. Maar hoe?

Stuur nu een e-mail naar
ubel.vantergouw@go4it-po.nl of
bel 06-25030595 en meld je aan.

Eind augustus start GO4IT met een 5-daagse
workshop waarin je NLP basistechnieken aangereikt krijgt en nieuwe vaardigheden ontwikkelt die je helpen de juiste keuzes te maken.

Neem gerust eens een kijkje op onze website
www.go4it-po.nl

“Een opleiding die je zoveel oplevert moet flink
wat kosten”, hoor ik je zeggen... Nou, daar
kun je je flink in vergissen!
Tijdens deze vijf zaterdagen krijg je – naast
de technieken en vaardigheden die je met
deze training opdoet om je doelen te realiseren – koffie, thee en een heerlijke lunch. En
dat allemaal in een landelijke omgeving.
De dag wordt geleid door een inspirerende
trainer die samen met jou en de andere deelnemers stap voor stap op weg gaat naar het
te realiseren doel. Het doel dat jij persoonlijk
hebt vastgesteld om te bereiken.
Met nieuwe inzichten en door te werken aan
opdrachten wordt het doel concreet, reëel en
haalbaar gemaakt.
Ter afsluiting ontvang je een certificaat en
naslagwerk.

Wil je meer informatie? Ook dan sta ik je
graag te woord.

N.B. Voor deze training hanteren we het maximaal aantal deelnemers van tien.

GO ED E VO OR NE M
EN S
RE AL IS ER EN !

DATA : 31 augustus
, 14 en 28 september, 5 en 19 oktober
WA AR : In een voor
malig kerkje a/d
Westbroekse Binnen
weg 20,
Tienhoven (Utrecht)
TI JD : 10:00 - 16:00
uur
Lunch van 12:30 - 14
:00
PR IJ S: € 85,00 per
dag, incl. BTW

