Jouw toekomst
Bewust leven en werken aan je geluk is een ontdekkingstocht van persoonlijke groei en
zelfversterking. Geef nooit op de beste versie van je zelf te worden en te zijn. Je zult ervaren dat het
meer dan de moeite waard is.
Toekomstgesprek
Tijdens het toekomstgesprek bieden wij je een luisterend oor om in alle vertrouwen jouw verhaal te
vertellen. Een van de experts van Wij houden van… is jouw gesprekspartner. Vanuit onze
deskundigheid en ervaring stellen we veel vragen. Scherp en confronterend waar nodig, maar altijd
met respect.
Samen gaan we op zoek waar je écht blij van wordt en energie van krijgt. We dagen je uit en
inspireren je. Niet sturend, maar onbevangen. Niet zweverig, maar praktisch en verhelderend. Zo
ontdek je wat jouw wensen, kansen , doelen en mogelijkheden zijn. We geven je inzicht waar je op
dit moment staat en verkennen de vervolgstappen die je in de toekomst zou kunnen ondernemen.
Jouw verhaal
Bij het toekomstgesprek bepaal jij waar wij het samen over gaan hebben! Bijvoorbeeld:
Hoe kan ik mezelf zijn?
De dingen lopen privé of op het werk niet zoals jij het graag zou willen. Je voelt je niet happy met de
gang van zaken. Je hebt het gevoel dat je niet wordt gehoord of begrepen. Je wilt dat jouw
geluksgevoel (hoofd en hart) weer in balans komen.
Is het tijd voor een nieuwe start?
Je bent al langer aan het nadenken of je aan het oriënteren op een andere toekomst. Je hebt voor
jezelf al een beeld hoe het anders kan of misschien zelfs wel een (ondernemers-) plan. Je wilt het nog
niet wereldkundig maken maar jouw ideeën en plannen wel eens toetsen.
Jouw vraag
Wat is jouw vraag voor het toekomstgesprek?
Zinvol en gelukkig leven en werken
Wat het toekomstgesprek je brengt is niet te voorspellen. Soms is één gesprek al voldoende om
weer, met positieve energie, toekomstgericht verder te gaan. Of er meer gesprekken nodig zijn
bepaal jij, want jij behoudt in alle gevallen de regie.
Het belangrijkste doel is dat jij je (weer) happy voelt. Dat je met vertrouwen en positieve energie
jouw dromen en doelen najaagt om zinvol en gelukkig te leven en te werken. Dat is niet alleen goed
voor jou maar ook voor jouw privé- en werkrelaties.
ACTIE
Bel Aad Jörgens 06 5383 3479 of mail naar info@wijhoudenvan.nl voor een toekomstgesprek.
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