Eendaagse PMA seminar
PMA
Progressive Mental Alignment® (PMA) is
de nieuwe aanpak in coaching, training
en counseling ter completering en
uitbreiding van bestaande methode en
technieken.
Via de PMA techniek worden belemmerende overtuigingen met grote precisie
opgespoord en definitief op een natuurlijke wijze verwijderd door hun negatieve
kracht te transformeren in positieve,
gezond makende en inspirerende energie. Het werkmodel van PMA is
gebaseerd op de overlappende
wetenschappelijke gebieden van de
neurowetenschappen, biologie,
psychologie, fysiologie en kwantumfysica,
gekoppeld aan de praktijk waar we
dagelijks mee worden geconfronteerd
Voor wie
Voor degene die hun intermenselijke
communicatie willen verbeteren
Ons hele leven is een aaneenschakeling
van intermenselijke relaties en contacten,
zowel op privé, sociaal als op zakelijk
gebied. De kwaliteit van deze relaties is
bepalend voor de mate van succes,
effectiviteit, productie en omzet in een
organisatie.
PMA is de expert op het gebied van het
bereiken van optimale intermenselijke
communicatie en het traceren en
verwijderen van remmende factoren
binnen een organisatie. Zowel profit als
non-profit sectoren
Inhoud
Er wordt gebruik gemaakt van de jou
bekende oefeningen op het gebied van
persoonlijke effectiviteit, maar je zult
ervaren dat PMA hierin een belangrijke
stap verder gaat.

Op deze dag ervaar je in welke mate je
reactief bent in je gedrag zonder dat jij je
daarvan bewust bent en wat de remmende gevolgen zijn voor jouw effectiviteit.
Je leert de bronnen hiervan te identificeren en ontvangt de instrumenten om
deze recentelijk ontdekte "stoorzenders"
op te heffen.
Deze eendaagse vormt tevens de introductie om een aantal en de oorsprong
van je saboterende overtuigingen te leren
kennen en op welke wijze deze de
drijvende kracht zijn achter veel van je
beslissingen en gedragspatronen.
Resultaat
 Je kent de basis principes van PMA
en het brein
 Je herkent lichamelijke reacties en de
daarbij behorende belemmeringen op
je functioneren
 Je kan het toepassen op jezelf en
anderen
Voor de meeste deelnemers betekent het
dat er een nieuwe wereld voor ze open
gaat.
Aanmelding en investering
Aanmelden kan via de contactpagina op
onze website. Hier vindt u ook meer
informatie over PMA en natuurlijk kunt u
ons ook gewoon bellen
Uw investering bedraagt
€235,00 p.p. excl. BTW
PMA-CTC
Hamseweg 1H
3828AA Hoogland
M: 06 26 138 044
E: info@pmactc.nl
I: www.pmactc.nl

