Ontwikkel je
potentieel:

gebruik je hersens!

Loop je vast? Ieder leven kent periodes
of situaties dat het vastloopt op aspecten
die je al eerder bent tegengekomen maar
nog steeds niet echt effectief hebt weten
aan te pakken. Niet dat je het niet geprobeerd hebt. Je hebt er misschien juist hard
aan gewerkt. Geïnvesteerd in persoonlijke
ontwikkeling én rendement geoogst.
Toch merk je dat je terugvalt in gedrag,
overgenomen wordt door emoties en
daardoor niet weet te realiseren wat je
voor ogen hebt. Dat levert telkens weer
stress op. Je bent eraan toe om deze gedragspatronen nu definitief te doorbreken.

Duurzame
gedragsverandering

Voor wie en
welke klachten?

Veel van ons gedrag wordt onbewust
gestuurd vanuit het brein. Aangestuurd,
onbewust, door ervaringen uit het verleden. Door gedrag op een neurologische
wijze te benaderen zijn doorbraken relatief
eenvoudig te realiseren wat leidt tot de
gewenste duurzame gedragsverandering.

Individuele (brein)coaching
Herken je deze situaties? Je:

Gefascineerd door de mate waarin we ons
gedrag op een positieve manier kunnen
beïnvloeden heb ik mij in de afgelopen
vijftien jaar verdiept in methodieken en
therapieën die er toe bijdragen dat we ons
gedrag op een positieve manier kunnen
bijstellen. Ik heb een ‘toolbox’ ontwikkeld
met kennis en technieken die direct inwerken op het brein en het zelfhelend
vermogen van ons systeem. Waarmee
het stressniveau – duurzaam – positief
beïnvloedt wordt.

Brainspotting
Brainspotting is een krachtige therapie die
in korte tijd voor een stevige permanente
stress reductie zorgt. Het uitgangspunt
hierbij is dat ervaringen uit het verleden,
op een onbewust niveau kunnen doorwerken in je denken en daarmee in je gedrag
in het hier en nu. Wil je daar mee over
weten kijk op www.clicq.nl/breincoaching
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loopt steeds tegen dezelfde situaties aan
botst keer op keer met dezelfde soort personen
reageert in bepaalde situaties extreem gevoelig
wil ergens mee stoppen, maar het lukt niet
ervaart dat bepaalde emoties zich aandienen
en je overnemen
hebt moeite met een gewenste verandering;
hebt (vage) fysieke klachten
hebt last van overmatige vermoeidheid
weet zeker dat je meer in je mars hebt
weet dat je krachtiger bent dan wat er tot nog
toe uitkomt
hebt geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling
wil je inzichten uit eerdere trajecten nu echt
duurzaam verankeren in je gedrag.
Kun je meerdere vragen met ‘ja’ beantwoorden?
Neem dan contact met mij op en we onderzoeken vrijblijvend (in ca. een half uur) welke
resultaten je mag verwachten.
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