Beste ondernemer uit Lelystad,
Ondernemen is als topsport.
Om optimaal te kunnen presteren is het van belang dat je in verschillende
domeinen in je leven de juiste prioriteiten stelt.
Doe je dit niet? Dan heeft dit consequenties.
Ik wil dat jij het beste uit je leven haalt en om deze reden wil ik ieder BKL lid de
mogelijkheid geven om vrijblijvend een Lezing (t.w.v. €500,-) of Performance
sessie te boeken.
Interesse? Bel naar 0639059455 of mail naar
info@strongestversionacademy.nl.

Lezing structuur van prestatie bij jullie op kantoor.

Optie 1

In deze lezing van 90 min krijg je zicht op wat mensen tegenhoudt om echt effectief te zijn. Je
ontdekt waar je steelt van jezelf, waar je kansen en mogelijkheden laat liggen en vervolgens aan je
voorbij laat gaan, en hoe je dit kunt omdraaien.
Waar we aan werken:
-

Je komt tot de kern van waarom je staat waar je nu staat en niet daar waar je graag wil staan
Je ontdek wat er nodig is om te komen daar waar je wil komen en belangrijker nog; wie je
daarvoor moet zijn.
Je krijgt helderheid en kunt direct weer effectieve beslissingen maken
Je start met het oplossen van zaken die je al jaren met je meedraagt
Je kunt stoppen met zoeken – en starten met het creëren, van wat je wil
Je kunt direct starten met je ideeën in de fysieke wereld brengen, waar ze bijdragen en goeds
kunnen doen

Ik neem jullie mee in de structuur van prestatie.
Wanneer je deze methode toepast op je gezondheid, persoonlijke/zakelijke relaties of op je
werk/onderneming zal deze in 95% van de gevallen werken.
Elke stap zet ik uiteen met verschillende distincties en voorbeelden. De sessie is interactief en de
deelnemers kunnen zelf bepalen waar ze deze methode overheen leggen.
Het resultaat van deze lezing moet zijn dat er een nieuwe manier van kijken naar een aantal zaken
die spelen in hun leven wordt gecreëerd en dat ze ervaren dat ze er zelf direct verantwoordelijkheid
op kunnen nemen.
Dus in de komende 90 minuten creëren we een Stronger Version of you. Een snellere, sterkere,
intelligentere versie van jezelf. Die in staat is om te zien wie je bent wanneer je het doet.

