EEN PERSOONLIJK GESPREK
“Wat is de volgende stap uw leven?”
De man kijkt onaangenaam getroffen naar zijn coach.
“Ik weet het niet. Maar niets doen is ook geen optie”.
De feiten
U bent ondernemer, bestuurder, leidinggevende of
professional. U heeft in uw leven op veel rotondes de
juiste afslag gekozen om uw levensweg te vervolgen.
Op een integere manier. Maar: wat nu?
Het probleem
De wereld om u heen verandert. De tijd staat niet stil.
Dat betekent keuzes maken.
Maar welke keuze past bij u en bij de mensen waar u
om geeft?
Wat betekent dat voor u in deze fase van uw leven?
Wat laat u los om uw nieuwe kansen te pakken? En
hoe betrekt u anderen daarbij?
Uw doel
Een doel is een keuze. Voor een vast punt op de wal.
Daar koers je op. Dat is je focus. Daarmee geeft u
richting aan uw leven.
Maar kiezen van een doel is moeilijk. Je kunt niet alles
hebben. En dat stelt u voor een dilemma. Bij een
dilemma moet je kiezen. En kiezen is ook verliezen.
Is uw doel aantrekkelijk?
Voor jezelf, voor anderen, en voor je omgeving.
En hoe kom je daar achter?
Wij onderzoeken, samen met u de aantrekkelijkheid
van uw doel.

De reis
Daarna volgt de toegewijde reis.
Hoe leg je de reis af op een integere manier? Zodat je
trots kunt zijn op wat je doet. En als je er bent en je
kijkt terug, was het dan de moeite waard?
Zelfmanagement met toekomstsimulaties
Met behulp van visualisaties doorlopen we alle
stappen. Om te komen waar u wilt zijn.
Wij reiken u bouwstenen aan vanuit een
gedragsmatige visie, op grond van recente
psychologische wetmatigheden.
Een persoonlijk gesprek
Onze aanpak is gebaseerd op de Transactionele
Analyse (TA), een communicatiemodel dat praktisch
toepasbaar is.
Wij maken tijdens een persoonlijk gesprek een
‘lifescript’ analyse van uw levensloop. We sporen de
scriptbesluiten op die u vroeger heeft genomen. De
succesvolle scriptbesluiten versterken we. De
achterhaalde scriptbesluiten gaan we herzien.
Resultaat
Uw ‘real self’ en ‘executive self’ overlappen elkaar: u
bent dan authentiek en integer. Uw mentale energie
is onuitputtelijk.
Bel ons op tijd voor een goed gesprek
Wij staan u graag te woord.
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