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We leven in een maatschappij waarin alles in rap tempo veranderd.
Alles moet sneller, mooier en groter. We willen meer vrijheid om te
kunnen doen wat we willen, een gezonde leefstijl hanteren, een
prachtige carrière als ondernemer of leider binnen een bedrijf
hebben, een dynamisch sociaal leven, een fantastische partner,
relatie of ouder zijn én het liefst ook iets bijdragen aan de wereld.
Het lijkt allemaal prachtig en je weet dat het niet onmogelijk is en
toch heb je regelmatig het gevoel dat je energie te kort komt om
het waar te maken. 

 
Je mist balans en voelt je vaak overweldigd door alles waaraan je wilt
voldoen. 
Je ervaart druk, voelt je regelmatig gestrest en je leeft over het algemeen
tussen hoge energie pieken en energiedalen. 
Je bent vermoeider en prikkelbaarder dan je zou willen. 
Je mist focus en creativiteit en hebt het gevoel dat je op bepaalde
gebieden in je leven tekortschiet. 
Je mist helderheid over waar je heen wilt.
Je focust op het hebben van iets en niet op het zijn van wie je wilt zijn.
Je mist diepgang, rust en zelfvertrouwen om het beste uit jezelf te halen. 
Je regelmatig angst of weerstand voelt en bang bent dat dit niet vol te
houden is.

Wat merk je:

Dan is Your Best Project het ultieme traject voor jou. 
Het beste project waar je ooit aan gaat werken ben jij zelf!

 



YOUR BEST PROJECT: HET UNIEKE TRAJECT

WAARIN JIJ HET FUNDAMENT BOUWT OM EEN

LEVEN LANG VANUIT OPTIMALE ENERGIE TE

KIEZEN VOOR WIE JE ECHT WILT ZIJN. 



WAAROM YOUR BEST PROJECT?

Misschien heb je op dit momentwel bewust of onbewust
een behoefte om iets in je leven te veranderen. Wat het
ook is, we hopen dat je op dit moment voelt dat je je tijd,
aandacht en energie vanaf nu aan jou mag gaan besteden.
Niet omdat je nu ongelukkig bent, maar wel omdat je
voelt dat er veel meer in je zit dan dat je tot nu toe hebt
laten zien. 

Wij van team HEX geloven in een benadering waarin je niet
ongelukkig hoeft te zijn, of met je rug tegen de muur hoeft
te staan om je volledige potentieel te willen benutten. Wij
geloven niet dat ontevredenheid de graadmeter is om te
willen veranderen. Wij willen dat je jezelf leert kennen
zodat je met de juiste energie stappen kan zetten richting
de persoon die je wilt zijn. Met een paar belangrijke
inzichten kunnen wij je bewust maken dat het niet alleen
gaat om wat je doet, maar juist om wie je wilt zijn, als je de
dingen doet die je doet. Daar zit de sleutel  tot duurzame
verandering. Met de vier fundamenten van de HEX
methode leer jij dit een leven lang vanuit optimale energie
toe te passen.



Leer jij optimaal voor jezelf te zorgen waardoor je de juiste energie
hebt om dagelijks te kunnen blijven groeien. 

Ervaar jij meer focus en heb je ruimte voor creativiteit waardoor je
productiever bent en meer uit je leven en business kan halen.

Weet je dat niet tijd, of prioriteiten maar de juiste energie
belangrijk is om alles uit het leven te halen. 

Kan jij op dagelijkse basis je dromen en doelen blijven nastreven
zonder overweldigd te raken.

Ervaar je meer diepgang en rust in je relaties en ben je je als
ouder, partner, vriend/vriendin meer verbonden- en betrokken.

Ben je emotioneel stabiel, fysiek krachtig en mentaal weerbaar.

Weet jij ondanks veranderende omstandigheden en verschillende
levensfases altijd vanuit optimale energie je ware potentieel te
benutten.

Ben jij een inspirerende leider die anderen in beweging brengt om
ook het beste uit zichzelf te halen 

Door YOUR BEST PROJECT te volgen: 



ONZE METHODE

De basis van deze sterke fundering is het genereren
van continue optimale energie. We begeleiden je bij
het bouwen van deze fundering door middel van het
toepassen van de HEX methode. Deze totaalmethode
is het resultaat van jarenlange ervaring in het trainen
en coachen van high performers, gecombineerd met
kennis en onderzoek uit de gedragswetenschappen,
Neuro Linguïstisch Programmeren, hormoon therapie,
energy-coaching en topsport. 

WIJ GELOVEN IN 
HIGH ENERGY LIVING



Helderheid is de kracht die
je oproept door je te

richten op dat wat het
belangrijkste is. Het is de

basis van elk succes.

Dit is de fundamentele kracht achter
presteren, succes, geluk en
voldoening. Jouw energie 

bepaalt elke dag weer hoe je 
denkt, wat je voelt en hoe

 je reageert op 
dingen.

Goede gewoontes geven je het
essentiële vermogen om meer

voor elkaar te krijgen in dezelfde
tijd, zodat de kwaliteit van je

leven verbetert.

Je bent een voorbeeld voor je
omgeving. Je inspireert en haalt

het beste in anderen naar
boven, zodat ook zij weer een

voorbeeld kunnen zijn 
voor anderen.

CREËER HELDERHEID

ONTWIKKEL DE
LEIDER

GEWOONTES VOOR
SUCCES

MANAGE JE ENERGIE
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CREËER HELDERHEID

Helder zijn over jezelf en wat je wilt in het leven, is het begin van je persoonlijke transformatie. Helderheid is je
energie generator, je basis. Het geeft je leven duidelijke richting en maakt dat je gemotiveerd bent om te blijven
groeien. Wanneer je helderheid creëert over het leven dat je wilt leiden, zal je steeds vaker gaan doen wat je zegt te
gaan doen, vanuit vertrouwen in jezelf en waar jij in gelooft. Het creëren van helderheid geeft je eigenwaarde een
enorme boost, waardoor je gedreven blijft om richting je missie te kunnen blijven bewegen. Zonder helderheid, geen
focus, zonder focus, geen plan, zonder plan, geen vooruitgang.



MANAGE JE ENERGIE

Jouw optimale energie is onze missie. Jij
gaat ervaren dat jouw energielevel niet
afhankelijk is van wat er om je heen
gebeurt, maar van jouw reactie, houding,
en gevoelens hierop. Je gaat door middel
van simpele stappen en praktische
opdrachten een mindset ontwikkelen die
van reageren, naar accepteren en creëren
zal veranderen. Dit helpt jou om altijd de
juiste omstandigheden te creëren om je
energie te kunnen behouden, op te laden
en weer opnieuw in te zetten. Je zal
ervaren dat de energie die je ergens in
stopt en de mindset die je hebt om dit te
verbeteren leidt tot de juiste resultaten. 



GEWOONTES VOOR SUCCES

Wanneer jij helder hebt wat jouw persoonlijke missie is, hoe jij je hierbij wilt
voelen en hoe je jouw energie optimaal kan benutten, kan jij je leven zo inrichten
dat je dit ook bereikt. Deze pijler richt zich op het creëren van succesgewoonten,
die je helpen om dat wat je wilt bereiken ook daadwerkelijk te behalen. Het
ontwikkelen van succesgewoonten helpt jou om te doen wat je jezelf beloofd hebt
te doen, ook nadat de gemoedstoestand waarin je dit aan jezelf beloofd hebt je 
 systeem weer verlaten heeft. Hoe trouwer je bent aan jezelf, hoe   beter je je gaat
voelen en hoe meer verlangen, vertrouwen, geloof en energie je hebt om jouw
persoonlijke missie te  kunnen blijven nastreven. Je leert met moed je angsten als
onderdeel van je proces te zien en weet dat ondanks weerstand je altijd kan gaan
voor groei 



ONTWIKKEL DE LEIDER

Dit is dé ultieme uitkomst van de HEX methode. Jij gaat met de kennis en vaardigheden die je hebt ontwikkeld anderen
inspireren. Omdat jij je bewust bent van het proces dat jij hebt doorlopen en de energie die je nodig hebt om je dromen
en doelen te behalen, ben je een unieke leider die een voorbeeld is voor anderen. Je leert de juiste vaardigheden om
mensen positief te beïnvloeden, zodat zij het beste uit zichzelf halen en kunnen blijven groeien. Je leert naar anderen te
luisteren om te begrijpen, niet om te overtuigen. Door impactvol en inspirerend leiderschap leer je mensen de juiste
vragen te stellen, zodat zij hun eigen weg kunnen bewandelen en de antwoorden op hun levensvragen zelf zullen vinden.
In deze pijler krijgt jouw waarom, je persoonlijke missie, vorm kan je bijdragen aan iets dat groter is dan jijzelf.



Een persoonlijke transformatie met Master Energy Performance Trainer
en Coach Hung Nguyen
Digitaal hand-/werkboek zodat jij de opgedane kennis aan de hand van
leerzame en uitdagende opdrachten direct in de praktijk kan toepassen  
3 Live dagen op locatie (��uur-��uur) inclusief gezonde lunch, koffie en
thee
3 Online exclusieve masterclasses (��min)
1 op 1 persoonlijke coaching met Hung Nguyen
Fearless motivation door challenges waarmee je uit je comfortzone gaat
en jouw persoonlijke transformatie écht gaat voelen
Celebration dag om de nieuwe jij te vieren
Persoonlijke support op aanvraag
Een exclusief YBP welkomstpakket (t.w.v. 100,-) 
Samen met like minded people
Niet goed geld terug garantie*

JOUW INVESTERING:
€ 2997-  incl BTW  (voor ondernemers aftrekbaar)

 Betalen in termijnen is mogelijk.

*op onze niet goed geld terug garantie zijn de algemene voorwaarden van
toepassing

 

 
Het exclusieve groepsprogramma van 

Your Best Project biedt jou:

 



Master Human Performance Coach &

Founder HEX Global

“Met de discipline en sterke mindset die ik al had
vanuit de topsport, in combinatie met de juiste
mensen en het bestuderen van verscheidende
theorieën omtrent gedrag, ben ik mijzelf opnieuw
gaan ontdekken. Ik wilde altijd al blijven leren en
groeien en merkte al snel dat ik niet alleen zelf wilde
groeien, maar ook mensen wilde helpen en van
waarde voor ze wilde zijn. In de afgelopen jaren heb
ik honderden mensen begeleid om de beste versie
van zichzelf te mogen worden. Ik heb met eigen ogen
gezien waar mensen tot toe in staan zijn. Mijn missie
is om iedereen te inspireren en motiveren hun ware
potentieel te ontdekken en benutten. Ik weet uit
ervaring dat echt iedereen het kan en dat je met de
juiste methode en begeleiding dingen kan bereiken
die je nooit van te voren had durven dromen. WAAR 
 IK VOOR STA IS DINGEN TOEPASSEN IN MIJN EIGEN
LEVEN. INSPIREREN EN EEN LEIDEND VOORBEELD
ZIJN, DAT IS MIJN KRACHT.”

HUNG NGUYEN



HEX GLOBAL BV
PAKHUISSTRAAT �A

1621 GL HOORN
0641816454

INFO@HEXGLOBAL.NL

 

 

Wil jij graag weten wat ik voor jou kan betekenen?

Of wil je meer uitleg? Neem vrijblijvend contact op. 

Ik help je graag.


