
Durf jij het aan?
Schrijf je dan in voor deze unieke 
vierdaagse training 
Persoonlijk Leiderschap 
“De Kunst van Verbinden“.

Dag 1: Ik en mijn Ikken
  Met welke delen in jezelf ben je
  wel of niet verbonden? Wat staat
  jouw succes in de weg of
  verstoort je balans? 

Dag 2: Ik en de Ander
  Hoe verbind jij je met de ander
  én wanneer en hoe verbreek je
  de verbinding? 

Dag 3: Ik en de Organisatie 
  Op welke wijze verbind jij je met 
  jouw werk en doelen?  Welke
  patronen maken jou meer of 
  minder succesvol?

Dag 4: Ik en mijn Podium
  Je presenteert jezelf en wat je
  hebt geleerd. We gaan oogsten
  en vieren! 

Data 4-daagse training:
kijk voor de actuele data van deze 
training op onze website:
www.leftrainingen.nl

Kosten:
4-daagse training € 1.995,- 
(ex. BTW) inclusief uitgebreide 
intake, UNIEKE ACT®-meting, 
persoonlijke terugkoppeling
en uitgebreide rapportage.

Locatie 4-daagse:
Kloosterhotel Samaya
Hollendewagenweg 20 
3985 SG Werkhoven

Tip voor mensen die van ver 
komen: Overnachten op de locatie 
behoort tot de mogelijkheden. 
Informatie: www.samaya.nl

Heb jij het LEF om in vier dagen diepgaand aan jezelf te werken
en écht te investeren in jouw persoonlijk leiderschap?
Dan bieden wij je de antwoorden op je (persoonlijke) leiderschaps- 
en levensvragen die jou bezighouden.

Onze training biedt inzicht in je onderbewustzijn en het e�ect 
daarvan op jouw gedrag. Vanuit deze basis ontstaat er wezenlijk 
verbinding met jezelf en met de ander. 

De kwaliteit van jouw leven, de balans, het plezier en resultaat 
nemen zo écht toe. Niet alleen in je werk, maar ook privé.

Ontdek jouw unieke individuele kracht.

Hoe werken we?
Aan de hand van de unieke ACT®-meting ontdek je wat jouw 
onbewuste drijfveren zijn, die maken dat je doet wat je doet én
hoe je je gedrag kunt veranderen door je ware zelf te worden. 
We werken met NLP, Transactionele Analyse, ACT, Familie- en 
Organisatieopstellingen en Voice Dialogue. De training is interactief 
en er is veel ruimte voor jouw vraagstukken. Voor het waarborgen 
van de beste kwaliteit werken wij met twee trainers en maximaal
10 personen (max. 5 per trainer).

Wil je eerst een training van 1 dag of een proeverijtje bijwonen? 
Kijk dan op www.leftrainingen.nl, bel of mail
                   06-30135423   Patricia de Sain-Innemee 
                   of via e-mail:    info@leftrainingen.nl  

We trainen met liefde & LEF. 
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heb het

 
om je schaduw
aan te kijken

en jouw
uitersten

te verbinden


