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Practitioneropleiding Subconscious Impact: Ik wil meer invloed  

Je wilt anderen bereiken. 
Hen de waarde van jouw advies of standpunt laten inzien.  

Samen tot een beter resultaat komen... 

Maar soms lijkt het alsof de ander je niet gehoord heeft. Terwijl je je standpunt toch zo duidelijk voor het 
voetlicht had gebracht. Hoe zorg je ervoor dat jouw inbreng op waarde wordt geschat? Hoe versterk je de 
relatie? Hoe vergroot je je impact?  

Training Practitioner 
Volg de training Practitioner. In 3 dagen leer je om mensen te bereiken in hun onbewuste. En dáár 
verandering tot stand te brengen. Wat kun je verwachten in de training?  

Digitale intake 
Voorafgaand aan de training ontvang je digitaal een intakeformulier. De training is opgebouwd uit drie 
dagen. Tussen de eerste dagen zit een oefenperiode van twee-drie weken.  

Dag 1:  

• Introductie 	
• De rol van ons onbewuste 	
• Invloed uitoefenen op het onbewuste 	
• In drie stappen naar impact 	
• Stap 1: Gedachteregie: als er verbinding en vertrouwen is 	
• Oefenen 	
• Stap 2: Vergroten denkbereik: nieuwe inzichten aanreiken 	
• Oefenen 	
• Stap 3: Impact: Van nieuw inzicht naar gedrag 	
• Oefenen 	
• Tussentijdse opdracht 	

Dag 2: 	

• Terugblik 	
• Refresh 	
• Hoe vergroot je je impact stelselmatig? 	
• Hoe houd je stevig regie? 	
• De rol van scope 	
• Oefenen 	
• Professionele gedachteregie 	
• Oefenen 	
• Hoe zend ik effectief: door het defensiemechanisme 	
• Tussentijdse opdracht 	
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Dag 3:  

• Terugblik 	
• Refresh 	
• Gelijkwaardig samenwerken: hoe doet het onbewuste dat? 	
• Wat als de ander jou opzadelt met al het werk? 	
• Oefenen 	
• Hoe weet je zeker dat de ander jouw afspraak nakomt? 	
• Oefenen 	
• Wat als de ander zich dominant opstelt? Hoe reken je in 3 seconden af met dominant gedrag 	
• Aan welke gedragspatronen werk je zelf onbewust mee? En hoe stop je daarmee? 	
• Oefenen 	
• Afsluiting 	

Resultaat 
Na deze training: 	
Heb je een scherp inzicht in het irrationele gedrag van alle mensen om je heen (en dat van jezelf).  
Beschik je over state-of-the-art technieken om daarop zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. 
Is de invloed op je gesprekspartner sterk toegenomen (tegelijk met z’n sympathie voor jou). 
Zien anderen je als leider (die ze de kwaliteiten sympathiek en zeer professioneel toedichten). 
Is de kwaliteit van de relaties met anderen sterk verbeterd.  
Is er een grotere waardering voor jou, je mening of je advies.  
Heb je meer plezier en enthousiasme in je werk. 
Ben je naar anderen de leukste versie van jezelf! 	

Meer informatie? 
Wil je graag eerst persoonlijk contact om eens door te praten over wat deze opleiding je te bieden heeft? 
Laat dan een berichtje achter via mail en we nemen graag contact met je op. 	

Incompany? 
De training Practitioner is ook in company te volgen. We maken graag een aanbod op maat. Neem voor een 
aanbod op maat contact op met: training@subconsciousimpact.com  

Direct inschrijven? 
Wil je jezelf direct inschrijven? Dat kan! Klik hier voor het inschrijvingsformulier.  


