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DOOR  GEBRUIK  TE  MAKEN  VAN  HET  ‘6  LAGEN

NAAR  GELUK ’  SYSTEEM  ZIJN  BEDRIJVEN  EN

ORGANISATIES  BETER  IN  STAAT  OM:

 

- RESULTATEN  TE  VERBETEREN  EN  TE  VERHOGEN

 

- BETER  SAMEN  TE  WERKEN

 

- POSITIEVE  RELATIES  OP  TE  BOUWEN

 

- PROBLEMEN  EFFICIËNTER  OP  TE  LOSSEN

 

- MEER  SOCIALE  EN  EMOTIONELE  GEZONDHEID  TE

  CREËREN  BINNEN  DE  ORGANISATIE .

INFO TRAINING
De training “6 lagen naar geluk” is een
hands-on interactieve training/
workshop geschikt voor organisaties
van directies tot teams die meer dan
alleen fysieke energie nodig hebben.
 
Deze training is een eerste stap naar
een nieuwe integratie in de werkstijl.
Het beïnvloedt gedrag, communicatie,
sociale complexiteit en het nemen van
persoonlijke beslissingen die zorgen
voor positieve resultaten in ieder
facet van het leven.

INHOUD

- Authentieke verlangens
- Hedonistische verlangens
- Dynamische verlangens
- Onvoorwaardelijke verlangens
- Verwachtingen vs plezier
- Opdrachten
 

SESSIE 1: VERLANGEN

- Bewustwording overtuigingen
- Opheffen blokkades
- Krachtige overtuigingen
- Onderbewuste overeenkomsten
- Verander je beeld, verander je woorden
- Opdrachten

SESSIE 2: BEPERKENDE
OVERTUIGINGEN 

- De rol van het ego
- Welke rol speel jij?
- De 3 nadelige identiteiten
- De 5 succes identiteiten
- Opdrachten
 

SESSIE 3: EGO EN IDENTITEIT



VEEL  ONDERZOEKEN  HEBBEN  AANGETOOND  DAT

GELUK:

 

- DE  KRITISCHE  DENKVAARDIGHEID ,  HET

  PROBLEEMOPLOSSEND  VERMOGEN  EN  DE

  CREATIVITEIT  VERDUBBELT

 

- HET  IMMUUNSYSTEEM  EN  DE

  CARDIOVASCULAIRE  GEZONDHEID  VERHOOGT

 

- DE  LEVENSVERWACHTING  VERLENGT

 

- MEER  BEVREDIGENDE  EN  LANGDURIGE  RELATIES

  CREËERT

 

- MEER  BALANS  IN  HET  LEVEN  CREËERT

 

- MEER  BALANS  IN  HET  WERK  CREËERT

 

- EN  NOG  VEEL  MEER  POSITIEVE  BIJWERKINGEN!

INHOUD VERVOLG

- Verleden - toekomst vs heden 
- Ervaringen vs herinneringen 
- Keuzes vs tijdsdruk
- Cirkel van invloed (S. Covey)
- Opdrachten
 

SESSIE 4: TIJD

- Ontwarren van patronen
- Negatieve patronen vs conditionering
- Verankeren en stapelen
- Positieve triggers 
- Opdrachten

SESSIE 5: CONDITIONERING EN
PATRONEN

- Voordelen stemming en emoties
- De cirkel van emotie
- Hoe stemmingen zijn te beïnvloeden 
- Negatieve emoties zijn ook oké.
- De invloed van dankbaarheid
- Opdrachten
 

SESSIE 6: STEMMING EN EMOTIES 

INVESTERING
De investering bedraagt ongeveer 15
uur (6 sessies van 2 á 3 uur) 
 
Minimaal aantal deelnemers is 6,
maximaal 30.
 
Tarief € 699,- per deelnemer inclusief 
werkboeken, exclusief BTW.
 
Reis- en parkeerkosten zijn exclusief



TE VERWACHTEN

- Het vinden van echt, blijvend geluk.
 
- Het identificeren van ware verlangens,
  niet beperkt door externe invloeden 
  en negatieve programmering.
 
- Loslaten van beperkte overtuigingen,
  patronen en gewoonten.
 
- Ontwikkelen van een succesidentiteit 
  die helpt te leven in lijn met wie jij 
  werkelijk bent.
 
- Negatieve emoties en herinneringen 
  uit het verleden of het zorgen maken
  over de toekomt stoppen zodat jij 
  eindelijk geluk kan gaan ervaren.
 
- Ervaren van meer begrip en empathie
  voor anderen waardoor er prettigere
  samenwerkingen kunnen ontstaan. 
 
- Meer energie en plezier ervaren in 
  privé en werk.
 
- Optimaal gebruik maken van jouw 
  kwaliteiten.
 
- Leven in de beste versie van jezelf!
 

VITALE  MEDEWERKERS  ZIJN

PRODUCTIEVER ,  MINDER  VAAK

ZIEK  EN  MEER  BETROKKEN  BIJ  DE

ORGANISATIE .  

 

WE  WETEN  ALLEMAAL  DAT  WE

REGELMATIG  ONZE  ‘BATTERIJ ’

MOETEN  OPLADEN .  

 

ALLEEN  WETEN  WE  VAAK  NIET

HOE .
OVERIG
De training wordt in Company
gegeven. 
 
Tijdens de training is actieve
deelname vereist. Het “6 lagen naar
geluk systeem” is een stapsgewijs
systeem dat naast theorie ook ervaren
dient te worden. Leren door middel
van doen.
 
Tijdens de training zal er gebruik
worden gemaakt van werkboeken met
opdrachten die tijdens maar ook
tussen de trainingen door gemaakt
moeten worden. 
 
Er kan daarnaast gebruik gemaakt
worden van individuele coaching om
het geleerde goed te laten beklijven.


