Presentaties

SONJA KIMPEN
Het juiste inzicht geeft altijd
een boost aan motivatie!

Na Sonja’s presentatie ga je steeds huis met een koffer
vol inzichten en onmiddellijk toepasbare tips

MINDER PIEKEREN, MÉÉR ENERGIE

MAAK GROTE SCHOONMAAK IN JE HOOFD

De persoon tegen wie je het meeste praat ben jezelf.Dit is geweldig,
als dat een positief enthousiasmerend gesprek is, want daar krijg je
energie van. Door dat gesprek vorm je gedachten. Gedachten hebben
de macht elke cel van je lichaam, je gevoelens en je gedrag positief of
negatief te beïnvloeden. Via gedachten kan je ook je doelen waar
maken, je leven regisseren en je leven zin geven. Fantastisch als je
die processen kan sturen. Helaas hebben veel mensen last van hun
gedachten. Dat heet piekeren. Het zijn boycottende gedachten die het
plezier van je leven vergallen en je energie laten weglekken. Ze
ontnemen je slaap en doen je dromen
verdampen. In deze
presentatie helpt Sonja je met dé schoonmaak in je hoofd en leer je
gedachten gebruiken als energiebron. Na deze presentatie ga je met
concrete actiepunten naar huis en zal je voor altijd anders denken!

DE VREUGDE VAN FRUSTRATIE

EEN EYEOPENER OM JE BREIN FIT TE HOUDEN
Iedereen kent het wel. Je begint enthousiast aan iets,
maar al gauw bots je op een muur van frustratie. Wat als
ik jou vertel dat er zoiets bestaat als de vreugde van
frustratie? En dat frustratie de beste manier is om je
brein fit te houden.
In deze seminar vertel ik jou waarom frustratie
fantastisch is om vitaal in het leven te blijven staan. De
vreugde van frustratie is op elk domein van je leven
toepasbaar zowel voor jezelf en een heerlijke tool al je
kleinkinderen hebt. .

FEESTEN, VAKANTIE, PENSIOEN
EN TOCH FIT BLIJVEN
Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde: we willen
volop genieten (ja, met nog een extra wijntje en
een ijsje om het af te ronden), lekker bewegen,
massa's energie en ons goed in ons vel voelen.
Voor velen lijkt het een onmogelijke combinatie.
Doch met de juiste tips kan je het gevoel hebben
te genieten als een Bourgondiër en gelijktijdig je
lichaam helpen om fit te blijven.

www.sonjakimpen.com

son,ja.kimpen@synergie.be

MÉÉR ENERGIE, MEER PLEZIER!
vanaf 100 personen

In dit inspirerende seminar gebruikt Sonja haar
enthousiasme, haar jarenlange doorleefde ervaring en
humor om jou eindelijk te verlossen van alle mogelijke
excuses om niet fit en energiek te zijn. Geniet van een
leven vol kwaliteit en energie zonder diëten en fanatiek
gedrag! Je gaat gegarandeerd vrolijk naar huis met
massa’s onmiddellijk toepasbare tips en trics.
Deze presentatie kan ook bracht worden samen met
zanger Arne Vanhaecke die dan voor zeer leuke muzikale
intermezzo’s in het thema brengt!

DE 10 SYNERGIEPRINCIPES VOOR DÉ
BESTE VORM OP ÉLKE LEEFTIJD
Sonja leert jou in deze boostpresentatie dé strategieën
en acties om fit te worden maar vooral fit te blijven.
Een échte body en mind reset. Sonja’s coachingstijl is
no nonsense en down to earth. Géén diëten, trends,
hypes, calorietjes of heftig sporten. Wel tonnen gezond
verstand en de laatste inzichten rond hersen-en
hormonentraining..

HOE TRAINEN VOOR DE BESTE
VETVERBRANDING
Fit zijn hangt niet af van je leeftijd, maar van je
levensstijl.Tenzij je top-sporter bent heeft niemand
onbeperkt tijd om te trainen. Daarom is slim trainen én
bewegen een noodzaak als je fit én in shape door het leven
wil gaan. In deze sessie legt Sonja uit hoe je het meeste
resultaat haalt om vet te verbranden. Hoe je het langste blijft
“naverbranden”, wat het voordeel is van spiermassa in vorm.
Wat er met het vorderen van de leeftijd met je spieren en
hormonen gebeurt en zoveel meer. Trainen zonder inzicht is
écht verloren tijd. Als je niet weet met wat je bezig bent
verlies je altijd of de moed, of je tijd of centjes.
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son,ja.kimpen@synergie.be

OVER SONJA KIMPEN

Sonja Kimpen is Master bewegingswetenschappen, Mindset is haar stokpaardje. Op een begeesterende
manier stimuleert ze mensen naar een vernieuwde manier van denken waardoor men goesting krijgt om
in de beste vorm te zijn en te blijven.
Ze ziet gezondheid niet als een doel, maar als een middel om dromen waar te maken. Ze schreef reeds 17
bestsellers. Haar boeken zijn avant la lettre omdat zij, reeds 15 jaar geleden, de werking van het brein,
voeding en beweging als één synergetisch geheel samen bracht.
Haar gedachtegoed geeft mensen een pragmatisch kader. Door haar bijzondere motiverende taal waren
haar Tv-programma’s “je bent wat je eet” en “terug in je trouwkleren” kijkcijfer kanonnen. In haar
wervelende presentaties combineert ze een goede onderbouwde inhoud aan energie en sfeervolle
interacties.
Sonja inspireerde reeds duizenden mensen tijdens haar wervelende presentaties. Haar humoristische spreek- stijl, haar no
nonsens aanpak zorgen steevast voor een lach en een traan wegens herkenning. Ze slaagt erin moeilijke
gezondheidsbegrippen helder en hapklaar uit te leggen. Ze brengt op korte tijd massa’s inzichten en “aha-gevoelens”
waardoor reeds 1000-en mensen de moed vonden om hun gezonde leven aan te pakken.

Sonja als gastspreker biedt jou als
organisator de garantie voor inspiratie,
motivatie en een shot energie! Het is haar
missie om mensen te stimuleren om
meer uit het leven te halen. Sonja leert
jouw team of publiek dat een fit en
energiek gevoel voor iedereen mogelijk
is. Inzicht leidt tot uitzicht op een
energiek en fit leven.
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