Talentworkshop
(Her-)ken je talent en leef open!
Wie heeft ze niet…die innerlijke pop-up’s?! Gedachteballonnen met vragen zoals: ‘‘Waar
ben ik uniek in?’’ en ‘‘Welk talent heb ik?’’. Er is inzicht, durf en openheid voor nodig om
die vragen te beantwoorden. Jouw talent ontdekken is als een ‘aha-beleving’. Eenmaal
gevonden, dan geeft dit rust, kracht en vertrouwen. Het voelt als thuiskomen bij jezelf.
Eén talent en meerdere kwaliteiten

Programma

Vaak halen we kwaliteiten en talent door

Het is een afwisselend programma waarbij

elkaar. We denken bij talent aan

innerlijke rust en groepsdynamiek hand in

buitengewoon getalenteerde mensen:

hand gaan. Jij gaat op onderzoek uit en

Einstein, Mozart of Picasso. Iedereen heeft

wij helpen je er een handje bij. Sta jij open

één talent en meerdere kwaliteiten. Het

voor jouw talent? Meld je dan aan.

talent verwijst direct naar je essentie. Het is
een aangeboren gave. Dit talent is zo
eigen en puur, dat je meestal niet beseft
dat je deze hebt.

Datum:

zondag 10 juni 2012

Tijden:

10.00 ---- 18.00 uur

Deelnemers: max. 12 personen

Bijzondere zoektocht
zoektocht
Het doel tijdens deze 1-daagse workshop is

Kosten:

80 euro (speciaal starttarief)

om jouw unieke talent te herkennen en te

Locatie:

Holzstraat 19, Kerkrade

erkennen door het te benoemen in een
betekenisvol woord. Dit proces is als een

Inschrijving: welkom@opencoach.nl of
info@bwpuur.nl

zoektocht waarin we je begeleiden om
uiteindelijk uit te komen op dat ene waar jij
in uitblinkt. Daarnaast krijg je praktische
kennis over de werking van je talent om
deze in je dagelijkse leven toe te passen.

Krachten bundelen
Talentworkshop `Leef Open` is een samenwerking tussen Ralph Mingelers van Open coaching
& training en Manuela Langen van Leef Yoga
praktijk. Door krachten te bundelen is een
bijzondere workshop ontstaan, waarbij openheid,
rust en hartelijkheid centraal staan. Hierdoor is er
een juiste sfeer om je talent te ontdekken.

welkom@opencoach.nl | www.opencoach.nl | 045 26 000 43
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