Bijeenkomst voor ouders en naasten
Dinsdag 2 februari 2021 19.00-21.00 u.
Dinsdag 23 februari 2021 19.00-21.00 u.
Dinsdag 16 maart 2021
19.00-21.00 u.
Meld je aan en geef hierbij aan welke avond(en) jij erbij bent!
Aanmelden kan via info@leontienhuis.nl

Let op:
Door de 1,5 meter maatregelen is er plaats voor maximaal 13 deelnemers.
Workshop NLP voor ouders/naasten
Door: Renata Jaasma, Twan Fenger, Tess Arndt en Chris Hartman
Heb jij als ouder of naaste te maken met iemand met een eetstoornis?
Wil je je ook bewuster worden van jouw communicatie richting je kind of naaste zodat je beter voor
jezelf gaat zorgen, en voor je kind/naaste? Zodat jullie mogelijk sneller komen waar je wilt komen?
Wil je je bewust worden van je onbewuste (communicatie)processen?
Wil je weten hoe je doet wat je doet?
Dan zien we je graag in het Leontienhuis bij de themabijeenkomsten
“Workshop NLP voor ouders/naasten”.
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) biedt concrete handvatten om inzicht te krijgen in het gedrag
en communicatie van onszelf en van de ander.
In totaal worden er drie avonden georganiseerd waarin we met ervaren NLP-trainers met
bovenstaande vragen aan de slag gaan .
De drie avonden, met ieder een eigen thema, zijn een mooie aanvulling op elkaar en je zou er ook
voor kunnen kiezen om deel te nemen aan een enkele avond!
Geef bij het aanmelden dus duidelijk aan welke avonden jij erbij bent!
Mocht je iemand kennen voor wie deze avonden waardevol kunnen zijn, dan mag je deze PDF altijd
doorsturen naar hem of haar!
Wij zien je graag op de workshops!
Renata Jaasma, Twan Fenger, Tess Arndt en Chris Hartman

Renata is internationaal gecertificeerd NLP trainer en NLP master coach. Ze geeft trainingen bij UNLP.
Twan heeft zijn eigen bedrijf ‘Vizier op Scherp’ waarin hij mensen coacht naar hun ideale werkleven.
Daarnaast is hij internationaal gecertificeerd NLP trainer en geeft trainingen bij UNLP.
Tess, herstelcoach bij IntoLife, heeft zelf de kracht van NLP mogen ervaren in haar eigen herstelproces
van haar eetstoornis. Ze is inmiddels helemaal hersteld en internationaal gecertificeerd NLP trainer.
Chris is vrijwilliger bij het Leontienhuis, heeft een dochter die hersteld is en weet als geen ander wat
NLP als ouder kan betekenen in dit proces!

