
Wat maakt uW kind succesvol?

Hoe kunt u, als ouder, nog meer bijdragen aan het succes van uw kind. Meer inzicht in wie uw kind is én wie u bent. De reden 
dat er wel of geen contact is, dat u elkaar wel of niet begrijpt, dat u samenwerkt in plaats van tegenwerkt. Hoe krijgt u dat voor 
elkaar?  Dat wat voor jullie werkt vooral blijven doen. Én daar waar u het liever anders ziet, iets anders gaan doen. Dat zijn onder 
meer inzichten van deze praktijkgerichte lezing.

Aandacht zal er zijn voor:

•  Wat brengt u en uw kind succes?
 Er zijn vijf essentiële behoeftes die nodig zijn voor succes, waaronder lol maken en veiligheid ervaren. Samen kunnen  
 jullie die vervullen.  
 
• Wie bent u  én wie is uw kind?
 Wat is de eigen wijze van uw kind en wat is uw eigen wijze van doen en denken. Waar zijn de overeenkomsten en waar  
 de verschillen en wat doet dat met jullie als ouder, kind en gezin. Begrip voor de (werk)wijze van de ander en de eigen  
 aardigheid, wie is daar niet bij gebaat?

• Wanneer praat u met uw zoon/dochter met resultaat?
 Volwassenen, en kinderen ook, zijn graag in contact met elkaar en het liefst met hen die jou direct begrijpen of aan  
 voelen. Uw taalgebruik kunt u daar, met heel veel resultaat, voor inzetten, zodat u uw kind en uw doel bereikt.

• Hoe kan het brein meewerken aan het succes van uw kind? Ons brein kan zich aanpassen aan nieuwe andere wensen.  
 Hoe werkt dat? En hoe herkent u de blokkades én nog veel belangrijker hoe lost u ze op! Ons brein is zoveel meer dan  
 onze hersenen alleen.

Kortom zien, horen en ervaren!
Dit alles wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van veel voorbeelden uit de praktijk van alledag. Tijdsduur bedraagt  ± 1½ uur 
incl. uitgebreid gelegenheid voor het  stellen van vragen. 

Tijdsduur en kosten:
De lezing duurt ongeveer 2 uur. Tussentijds is er natuurlijk gelegenheid om te reageren en vragen te stellen. Na afloop is er alle 
tijd om in te gaan op meer persoonlijke vragen. De kosten voor deze lezing bedragen per avond € 250,-.
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“als je doet Wat je altijd deed, 
dan krijg je Wat je altijd kreeg”

--  EINSTEIN


