De Health Certification Training werd het punt waar al mijn eerdere NLP onderwijs zich
consolideerde. Alles wat ik daarvoor had geleerd kwam samen in een diepgaande reis
naar het vinden van goede gezondheid.
Leren werd gemakkelijk gemaakt door vier van de beste NLP trainers die er zijn. Suzi,
Tim, Kris and Robert brachten allen hun expertise en ziel naar de opleiding waardoor
het een grondig en allesomvattend onderzoek naar goede gezondheid werd.
Mijn verwachtingen zijn ruimschoots overtroffen en ik heb meer over het toepassen van
NLP voor goede gezondheid geleerd dan dat ik voor mogelijk hield.
De opleiding kwam op een belangrijk kantelpunt in mijn leven. Door de steun en
sponsorship van Marian vond ik de moed om mij aan te sluiten. Ik was net klaar met 4
maanden van intensieve chemotherapie terwijl ik door kanker heen ging, waardoor ik
mij onzeker voelde om weer in de buitenwereld te treden. Ik zag de opleiding allereerst
als het logische vervolg en verdieping van mijn NLP educatie – iets om naar uit te kijken
na een uitdagende periode in mijn leven.
Gaandeweg ging ik meer aandacht geven aan de emotionele kant van het doorgaan
van een serieuze ziekte en zo werd de HCT zo veel meer voor mij. Het werd een plek
om te kunnen helen.
In de prachtige omgeving van de Poort, met de steun van de geweldige deelnemers en
het hele HCT team, werd er een plek gecreëerd waar ik mij veilig voelde om naar
binnen te gaan en te leren wat de kanker mij te vertellen had.
Het proces van helen en herstel was niet compleet geweest zonder de HCT. Ik werd
door de HCT bevestigd in mijn overtuiging van de krachtige zelfhelende vermogens van
het lichaam. De HCT leerde mij dat ziekte niet tegen je is, maar er is om je te helpen
meer heel te worden.
Als je een open en nieuwsgierige houding hebt, als je bereid bent om te zien wat nog
meer mogelijk is en als NLP een passie is, dan kan ik volmondig de Health Certification
Training aanbevelen. Het heeft voor jou net zo veel potentieel om je leven te
transformeren als het dat deed voor mij.
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