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Bent u wel eens onzeker of u de juiste beslissing maakt?
Heeft u de neiging zich steeds te bewijzen?
Krijgt u te weinig terugkoppeling van andere mensen?
Heeft u behoefte aan erkenning voor de dingen die u doet?
Ergert u zich meer aan uw negatieve eigenschappen dan uw kwaliteiten te zien?
Denkt u dat u het eigenlijk nooit goed genoeg doet?
Heeft u ooit spijt van iets dat in het verleden is gebeurd?
Verlangt u dat anderen u aardig vinden?
Dan is de cursus Persoonlijke Waarden en Integriteit voor u!

In feite bestaat het leven van ieder individu uit de drang om goed te presteren en succesvol te zijn
bij wat hij of zij onderneemt. Toch is dit geen garantie dat we het allemaal goed doen. Soms botst
de intentie van de een tegen de intentie van de ander en zijn we geneigd kracht bij te zetten om
ervoor te zorgen dat we – ondanks alles – de beoogde resultaten verkrijgen. Soms houden we ons
in, omdat we geen schade willen veroorzaken of de harmonie niet willen verstoren. Het valt niet
mee om steeds de juiste beslissing te nemen.
Wanneer we – in onze poging de beste keuze te maken – ons ooit laten leiden door de ideeën van
een ander en niet goed luisteren naar onszelf, dan is dat in feite zelfverloochening en beginnen we
een richting in te gaan waar we eigenlijk niet heen willen.
Ron Hubbard begreep dit mechanisme en heeft een eenvoudige methode ontwikkeld om – op
basis van zelf kijken en je eigen gezonde verstand gebruiken – situaties te analyseren en elke
keer weer in staat te zijn de juiste beslissing te nemen. U leert weer volledig vertrouwen op uw
eigen inzicht en kunt meteen zien of u al dan niet de juiste beslissing neemt.
_________________________________________________
De cursus Persoonlijke Waarden en Integriteit wordt gedaan onder supervisie van een
ervaren begeleider. Het eindproduct van de cursus is een persoon die de fundamenten van het
bepalen van zijn eigen waarden en het bereiken van een hoge persoonlijke integriteit en
eerlijkheid begrijpt en kan gebruiken in de praktijk van alledag.
Vertrouw op uzelf en wees oprecht en bekwaam!
Deze training wordt gegeven met een intensieve persoonlijke begeleiding
Duur: ongeveer 4 dagen (minimaal 1 dag per week)
Start: in overleg

