Reacties NLP training 2011-2012
NLP heeft mij meer inzicht gegeven in hoe ik in het leven sta en hoe ik mag
veranderen. Meer inzicht in mijzelf, in mijn ruimte, mijn verleden en het er mogen
zijn.
Het is niet in een paar zinnen uit te leggen hoeveel hoe belangrijk NLP voor mij is
geworden. Hoe anders ik ben vergeleken bij een half jaar terug. Eigenlijk meer dan
dankbaar! NLP=super/TOP.
De vele oefeningen, van elkaar en van de mooie voorbeelden heb ik veel geleerd.
Vooral het samenzijn waren mooie koestermomenten en het voelen dat je erbij
hoorde.
Van de feedback heb ik ook veel geleerd, het is nog lang niet uitgewerkt en ook de
opstellingen hebben mij veel gebracht.
Ik begin nu!
Ik ga er nog meer uithalen.
Marleen Stoel

Met plezier de opleiding gevolgd. Veel nieuwe inzichten gekregen in zowel mezelf als
mijn omgeving.
De deur staat open en er is nog veel te ontdekken.
Het kleine en persoonlijke van IONOI en de andere coaches gaf gevoel van
vertrouwen en rust, zeer prettig.
Ik heb het meeste geleerd van de eigen communicatie op anderen. Het wat en wie je
bent en hoe dit komt. Ieder onderdeel had zijn charme. De kennis en inzichten geven
veel voor thuis en werk.
De structuur van de map is nog niet altijd helder geweest voor mij.

Martin ter Burg

Een hele goede training, sfeer, opbouw en groepssamenstelling, de stof, eigenlijk
teveel om op te noemen. Het totaal! Dat alles in het begin vaat en niet makkelijk lijkt
en de puzzlestukjes vanzelf op zijn plek vallen.
En het allerfijnste het vertrouwen, het rapport en de harmonie binnen de groep.
Op naar de Master.
Marieke de Jonge

Bijzonder goed bevallen. Erg veel geleerd in een intensieve periode. Langzaam maar
zeker van bouwsteentjes één groter geheel gemaakt. Heeft me een completer mens
gemaakt met veel nieuwe inzichten, andere manier van kijken, denken en voelen.
De extra blokken van Transactionele Analyse, systemisch werken en EFT waren een
mooie aanvulling. TA heeft me persoonlijk veel gebracht. Het groepsproces was erg
prettig om te mogen ervaren en om in mee te gaan.
In het werk is het heel praktisch gezien de combi met patiënten. NLP heeft me
duidelijker richting gegeven.
In de groep had ik het gevoel helemaal mezelf te kunnen zijn, “ik hoorde erbij” en het
heeft me veel zelfvertrouwen gegeven.
Lizanne Ganzevles

Goede en uitdagende opleiding en heel veel zelfinzicht gekregen.
Door te doen en te ervaren.
We hebben veel gelachen, lekker gegeten en doen van familieopstellingen waren
heel erg mooi.
Anoniem

Een positieve opleiding: veel meer duidelijkheid en structuren gekregen.
Door voordracht van onderdelen uit de manual heb ik veel geleerd en het samen
uitvoeren van opstellingen.
In zakelijk en privé meer structuur en duidelijkheid leren scheppen, en de eigen druk
verminderen.
Bewuste keuzes maken.
Het was bij een 5 daagse werkweek best veel en door samen te doen en te beleven
in een volledig vertrouwen sfeer heel erg fijn.
Anoniem

De opleiding is als een handvat om mezelf verder te kunnen helpen in het nu en in
de toekomst.
Ik heb het meeste geleerd van mezelf, de trainers, van de anderen en mijn
omgeving.
Ten opzichte van mijn omgeving ga ik meer en meer scherpzinnig zijn en daarop
dmv technieken en het geleerde anders op inspelen.
Ten opzichte van mezelf ga ik op de signalen letten om een stap op de plaats te
maken.
De sfeer in de groep met elkaar, met de trainers en het oefenen vond ik het leukste.
Daar leer ik het meeste van net als de demo’s.
De opstellingen, transactionele analyse, EFT en tijdlijnen geven een waardevolle
toevoeging.
De doelen vanuit het doelenformulier zijn er om de cirkel van dit proces rond te
maken.
Marike

Coaching:
Een leerzaam, indrukwekkend en vooral ook heel plezierig traject afgerond. Ik heb
ondanks mijn hindernissen die ik had deze weten om te buigen naar mogelijkheden.
Ik heb zelfvertrouwen, rust en ruimte weten te creeren. Dankzij de veiligheid en
deskundigheid.
E. vd Z, januari 2012

Vertrouwen, rust, eerlijkheid, vlijmscherp en humor! Chapeau.
E.E , december 2011

Na een intensief traject ben ik erg dankbaar dat er in korte tijd zoveel veranderd is.
Wat een gave om uit de inhoud te blijven terwijl ik dat zelf zo lastig vind. Nu weet ik
wel hoe ik dat kan en wil. Dank je wel.
FvdB , december 2011

