
NIEUWSFLITS
 

INSPIRATIE VOOR HET LEVEN

Heb je de NLP Practitioner Opleiding gevolgd, weet dan dat op 9 maart 2022 de  NLP Master
Opleiding Practitioner begint. Er zijn nog enkele plaatsen! Ontdek je eigen Bedoeling en waarvoor je
wilt staan in het leven. Authentiek jezelf zijn! Lees verder

NLP MASTER PRACTIONER- ALS JE VERDER WILT ONTWIKKELEN

COLUMN: ONVOORWAARDE-
LIJKHEID OEFENEN 

De vrouw  heeft haar best
gedaan om waardering en
genegenheid te verdienen. Nu
voelt ze zich alleen en wat ze
het liefst wil, is dat haar ouders
zeggen dat ze trots zijn op
haar. Maar… dat doen ze niet.

Lees hier de nieuwste column
van JOke Land 

ER IS NOG PLAATS BIJ

- de Master Systemisch Werk SCDM® - Ontwikkeling & Verdieping van jan. 2022.  Lees meer
- en bij de Master Systemisch Werk SCDM®- Coachen & Context van jan. 2022. Lees meer
- en bij de Leergang Total Coaching®I, die start op 26 januari 2022.  Opgeven kan hier

PROEVE VAN
BEKWAAMHEID 

Op 19 januari 2022 doet weer een aantal
deelnemers de Proeve van Bekwaamheid.
Zij ronden de Leergang Systemisch
Coachen®I af. Wij wensen hen veel
succes! 
Systemisch Coachen: waar je leert
coachen met systemisch werk 

WIST JE DAT 

- er op 7 december 2022 weer een Systemisch Werkavond is? Opgeven kan hier
-  je al onze opleidingen op een rijtje vindt in de kalender op de website? Kijk hier
- onze opleidingen altijd doorgaan en snel vol zitten? 

https://bureauland.nl/trainingen/nlp-master-practitioner/
https://bureauland.nl/?s=rbam
https://bureauland.nl/blog/onvoorwaardelijkheid-oefenen/
https://bureauland.nl/blog/onvoorwaardelijkheid-oefenen/
https://bureauland.nl/trainingen/master-opleiding-scdm-ontwikkeling-verdieping/
https://bureauland.nl/trainingen/master-opleiding-scdm-coachen-context/
https://bureauland.nl/trainingen/total-coaching/
https://bureauland.nl/trainingen/systemisch-werk-avond/
https://bureauland.nl/agenda/


ALS JE WILT ONTWIKKELEN, KIJK NAAR DE AGENDA! 

          

9/12/2021       De Master Class Systemisch Werk: Systemische Copingstijlen en Zelfwaarde, lees meer 

10/01/2022    De Basis Opleiding Systemisch Werk SCDM®, lees meer   

                                                                                                                                                                                                   
24/01/2022   De Master Opleiding Systemisch Werk SCDM ® - Ontwikkeling & Verdieping,, lees meer

26/01/2022   De NLP Practitioner Opleiding, lees meer

26/01/2022   De Leergang Total Coaching ®I, lees meer

09/03/2022  De NLP Master Practitioner Opleiding, lees meer 

Wil je liever geen nieuwsbrief meer ontvangen van Bureau Land? Laat het ons weten via info@bureauland.nl 

GEEF JE OP VÓÓR 1 JANUARI 2022, 
WANT KIJK    

 
De toekomst is niet meer wat ie geweest is....

Ja, ontwikkeling is wel een heel belangrijk proces in deze tijd! Als veel 

dingen stil gaan staan, komt er soms passiviteit en geen beweging. 

Houd je Brein en Ziel open door leren, ontdekken en nieuwsgierig zijn! 

Blijf nieuwe mensen ontmoeten en samen lachen en plezier hebben. 

https://bureauland.nl/trainingen/master-class-systemisch-werk-copingstijlen/
https://bureauland.nl/trainingen/basis-opleiding-systemisch-werk/
https://bureauland.nl/trainingen/master-opleiding-scdm-ontwikkeling-verdieping/
https://bureauland.nl/trainingen/nlp-practitioner-opleiding/
https://bureauland.nl/trainingen/total-coaching/
https://bureauland.nl/trainingen/nlp-master-practitioner/
https://bureauland.nl/trainingen/nlp-master-practitioner/

