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Persoonlijk Leiderschap 

        Boost je brein 

2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur. 

 
Deze training is voor jou als jij graag je leven leidt zoals jij dat wilt. En het lef hebt om actie te 
ondernemen. Persoonlijk Leiderschap heet dat. Ben jij daar klaar voor? 

Hoe dan? 
Misschien dat je je nu afvraagt, hoe dan? Denk aan of bedenk je verderop gelegen doel, wat zou jij nu 
graag willen? Precies, en vaak komen daarmee ook de eerste ‘ja maar’ gedachten of negatieve 
gevoelens om de hoek. Dat is goed, laat maar even…. 

Het slechte nieuws: Deze ‘ja maar’ gedachten belemmeren je om je doel te halen. 
Het goede nieuws: Jij maakt deze zelf in je hoofd en je hebt er invloed op. 

Denk eens aan een keer dat je één van je doelen gehaald hebt, mag klein en onbelangrijk zijn, denk 
gewoon aan die keer dat iets wat je graag wilde, gelukt is. 

En denk nu aan een keer dat het niet gelukt is. Zo’n keer dat je alles uit de kast hebt gehaald en het 
niet gelukt is. Misschien ben je er nog steeds mee bezig.  

Wat is het verschil? Voor het doel wat je wel haalde, heb je daar meer wilskracht voor gebruikt? 
Werkte je harder voor het doel dat je niet haalde? Of is het zo dat het net andersom was? 
Waarschijnlijk heb je meer tijd en energie gestoken in het doel wat je niet haalde. Met alleen positief 
denken kom je er niet. Er is meer nodig.  

Invloed 

De oorzaak ligt in het feit dat je onbewuste brein grote invloed heeft op het resultaat.  

Allereerst is het belangrijk dat je bepaalt wat voor jou belangrijk is. Vervolgens stel je een doel waar 
je naartoe wilt, wat aantrekkelijk is. Dit motiveert je brein om actie te ondernemen. Een ware boost 
voor je brein!   

En dan komt alles wat je tegenhoudt voorbij. De ‘ja maar’s’ zijn overtuigingen die ons niet vooruit 
helpen, zoals ‘ik kan het niet’ of ‘ik ben niet goed genoeg’, gecombineerd met niet helpende 
gevoelens zoals onzekerheid en angst. Dit noemen we ballast.  

Met behulp van geavanceerde en beproefde technieken gaat de ballast overboord.   



Resultaat 

• Inzicht in wat je belangrijk vindt en wat je motiveert om te doen wat je het liefste doet. 

• Een techniek toepassen om effectief doelen te stellen voor de toekomst. 

• Al jouw belemmerende ja maar’s opruimen. 

• De samenwerkende kracht van jouw onbewuste en bewuste inzetten voor een optimaal 
resultaat. 

• Ruimte en vrijheid ervaren om te doen wat je graag doet. 

• Zorgen en ongerustheid achter je laten. 

Kortom alle handvaten voor effectief Persoonlijk Leiderschap!  

 

En nu? 
Je kunt het overlaten aan het toeval en afwachten wat er komt of je kiest ervoor om zelf het stuur te 
nemen.  

Natuurlijk is er inzet van jouw kant nodig, want zonder actie geen resultaat. Wil je meer doen waar jij 
blij van wordt op een eenvoudige en simpele manier? Dan ben jij er klaar voor.  

 

Geïnteresseerd? 

Voor informatie en aanmelding:  

Ga naar www.kieskoers.nl 

Of stuur een email aan info@kieskoers.nl 
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