
Doe mee en ervaar zelf:

Meer energie voor de zaken die jíj belangrijk vindt

Minder stress en gevoel van overbelasting

Grip op energiegevers en -vreters

Lekkerder in je vel, thuis en op je werk  

Dr. John Kistermann 
06 - 23 50 32 92

John.Kistermann@hu.nl
De training van The Lab of Life is wetenschappelijk getoetst en 

bewezen effectief bevonden.

Meer energie en lekkerder in je vel!

Wat je behoefte ook is: beter slapen, minder stressen, meer 
overzicht, gezonder leven, meer tijd voor jezelf, etc. - vaak 
weten we wel wat we anders willen maar sneeuwen onze goede 
voornemens onder door de waan van de dag. Met de training van 
The Lab of Life identificeer je waar voor jou de winst ligt en blijft 
het niet bij dat goede voornemen.

Meer over de inhoud en opzet van de 

training op de volgende pagina.



Motivatie Inspiratie Energie
Tevreden-

heid
Controle &
autonomie

Concen-
tratie werk

Werk-privé
balans

Tevreden-
heid werk

Controle
werk

Motivatie
werk

66%

50%

39%
59%

35%

97%

Stress
Overbe-
lasting

-27%-31%

58% 47%

58%
41%

Resultaten
Dit levert The Lab of Life training 
deelnemers gemiddeld op

Opzet van de training
5 sessies van 2 uur

5 tot 12 deelnemers

Persoonlijk werkboekje

Toegang tot een persoonlijke online omgeving

“In een prettige, veilige sfeer de 
tijd en ruimte gekregen om eens 
stil te staan bij zaken die ertoe 
doen. Die je persoonlijk raken 
en helpen of  juist belemmerend 

zijn.”

“Ik móest wel naar mijn 
dagelijkse leven kijken. Daardoor 

had het een positieve impact”

“Het laat je in je waarde; het 
laat je nadenken over je eigen 

handelen en het geeft je handige 
tools om daadwerkelijk te 

veranderen.”

Inhoud van de sessies

Persoonlijke analyse energiebalans

Reageren op fysieke en mentale signalen

Synchroniseren van kwaliteiten, waarden en doelen

Creëren van de persoonlijke strategie

Evaluatie en borging


