AUTOMOTIVE 2030
De Aankoopfee: Het Fabrieksuitje . De Regionale Auto Proeverij . Swypen bij
Verkoperkeuze . Het W/e-abonnement voor auto & fiets . De AV kaart voor
multi gebruik . Accu Zegels bij AH en PLUS . De Maandelijkse B-tour . etc.
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Harry G. Selier
Als zeer ervaren trainer en coach gebruikt Harry Selier de afgelopen 21 jaar
De Paardenspiegel om zijn deelnemers een echte ontmoeting te laten
beleven. Zijn boek De Ontmoeting, Expeditie naar het Nieuwe Script was voor
velen een doorbraak om de ontmoeting met zichzelf aan te gaan. Immers
jezelf ontmoeten leer je niet op school en je doet het de hele dag!
De inkadering van zijn werk wordt ingegeven door de Logische Niveaus van
Bateson & Dilts (NLP). Door Berthold Gunster en zijn Omdenken geïnspireerd,
realiseerde hij met name in de Automotive sector trainingen in Omdenken in
Sales. Zijn tips zijn te vinden op karakteracademy.nl. Om dit inzicht te kaderen
ontwikkelde hij de Praktische Niveaus.
In zijn trainingen heeft hem Eigenaarschap altijd geboeid. Het maakt de Mens
uniek en bijzonder en geeft een extra dimensie aan ieders denken en doen.
Hij gebruikt de Logische Niveaus en “zijn” Praktische Niveaus in een matrix
om zo eigenaarschap te duiden, waardoor vele deelnemers hun eigen Magie
van het Moment ervaren.
Het denkscript moet worden doorbroken en ontwikkeld, het handelen moet
scherp en attent worden en het persoonlijk leiderschap krachtig en
kwetsbaar. Het zorgt ervoor dat de klanten weer fans worden.
In de inspirerende omgeving van het Landgoed Elspeet waar de natuur
leidend is, maakt hij met zijn belevenistrainingen maximaal gebruik van de
mogelijkheden: paardenspiegel, de prachtige bossen en verstrekkende
heide, een goede keuken, outdoor opdrachten en een gezellig pub.
Vanuit Karakteracademy begeleidt hij organisaties en individuen om (weer) in
beweging te komen. Het openbuigen van de oogkleppen en letterlijk de
blikverbreding geeft nieuwe energie en kansen. Vanuit oprechte betrokkenheid
en enthousiasme krijgt hij mensen in beweging.
In leven en welzijn komt hij in 2030 in zijn 80e levensjaar en gaat er vanuit om
dan nog af en toe deel uit te maken van de werkende maatschappij. Zijn credo
luidt: “als je ophoudt met spelen ga je dood”.
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