HACK YOUR MIND

Vorige gemist? Niet erg! Ditmaal ‘live sessie’

Zelfhypnose tools voor meer succes
24 september 2020,
19u00 - 22u00
Workshop door Baud Vandenbemden
SNEL INSCHRIJVEN
Voor ondernemers, leidinggevenden en bijberoepers in de zorg.

Wist je dat?
Bruce Willis, Albert Einstein, Tiger Woods, Julia Roberts, Mozart, Thomas Edison, Aldous Huxley,
Rachmaninov, Churchill, Mark Knopfler, Matt Damon, Ben Affleck, Sylvester Stallone, ...
Allemaal gebruikten zij hypnose en zelfhypnose om succesvoller te zijn.
Veel topsporters gebruiken een of andere vorm van zelfhypnose of hypnose. Meestal voor
mentale kracht, om doelgericht te zijn, om beter pijn te hanteren en om blokkerende emoties te
hanteren.
Hypnose zo krachtig is dat het mensen in staat stelt om fysieke en psychologische grenzen te
verleggen, zichzelf te genezen, zonder narcose operaties te ondergaan,...
Wil je:
• Krachtigere focus
• Je creativiteit maximaal benutten
• Doelgericht zijn
• Je emoties constructief hanteren
• Natuurlijk gezag en autoriteit uitstralen
• Nog efficiënter door kunnen werken
• Nog krachtiger doorzetten, ook of vooral, tijdens de uitdagende periodes waar het verschil wordt
gemaakt
• Hoofd en bijzaken helder kunnen onderscheiden
• Er 100% voor gaan, zonder zelfsabotage of uitstelgedrag
Voor wie:
Zelfstandige in bijberoep,startend ondernemer? Werk je in een grotere onderneming of wil je jouw
onderneming succesvoller maken? Natuurlijk leiderschap ontwikkelen...
Kortom: voor iedereen die als professional succes wil hebben, zijn/haar missie wil neerzetten en
iets constructiefs wil doen voor de organisatie, de maatschappij en/of de klanten. Voor iedereen
die het beste van zichzelf wil geven.
Inhoud workshop:
Baud Vandenbemden leert je tijdens deze twee webinars drie verschillende, krachtige “mindhacking” tools om succesvoller te zijn:
• De navigator: Je leert de ongelofelijke kracht van je on- bewuste maximaal benutten.
• De code: Zelf- hypnose voor instant rust, sterkere focus of vergrootte creativiteit.
• Het anker: je leert de ongelofelijke kracht van zelf- hypnose ankers gebruiken.

Deelname: €60

