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P R O J E C T :

EEN STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
Het ontcijferen en sturen van menselijk
gedrag op een revolutionaire manier



Ik ben Angelo Leinders, een gedragsanalist met een enorme interesse in
het menselijk gedrag en de drijfveren daarachter. Ik heb een gezonde
obsessie ontwikkeld in zowel neurowetenschap als psychologie, wat mij
een uniek inzicht geeft in de complexiteit van de menselijke geest en hoe
dit tot uitdrukking komt in ons gedrag. 

Mijn expertise en kennis bieden waardevolle inzichten voor zowel
persoonlijke als professionele groei en ontwikkeling. Laten we samen op
ontdekkingstocht gaan en de vele aspecten van menselijk gedrag
verkennen en begrijpen!

HALLO DAAR! 

MEER OP PRAKTIJKPENTHOUSE.COM

Wie
ben ik?



Onze training in geavanceerde
gedragsmodificatie biedt de krachtige
technieken die inwerken op de
neurologie van de persoon op een
ethische manier. Wij geloven dat de kern
van gedragsverandering ligt in het
begrijpen en beïnvloeden van de
genetische, chemische en elektrische
aspecten van de mens. Onze training
geeft deelnemers de kennis en
vaardigheden om deze aspecten te
beïnvloeden, waardoor
gedragsverandering op een efficiënte en
effectieve manier plaatsvindt. Wij leren je
hoe je het zenuwstelsel van de mens
beïnvloedt tot het gewenste resultaat,
zodat jij kan excelleren in
gedragsmodificatie op een ethische en
revolutionaire manier.

Onze training in geavanceerde
gedragsmodificatie is een
levensveranderende ervaring die je leert
hoe je antwoorden en reacties krijgt die
je wenst. Na de training beschik je over
de tools om te krijgen wat je wilt,
wanneer je wilt, op een manier die geen
wetten overtreedt. Communicatie is een
vak apart en wij leren volgens de
nieuwste bevindingen van
neurowetenschap en psychologie de
loopholes in het vak om de beste te
worden. Met onze technieken zal je niet
alleen in staat zijn om je eigen doelen te
bereiken, maar ook om de levens van
anderen te verbeteren. Onze training
biedt de kans om de kracht van
gedragsmodificatie te leren beheersen,
en zo een positieve impact te hebben op
jezelf en de wereld om je heen.

Onze training in geavanceerde gedragsmodificatie is revolutionair omdat deze gebaseerd
is op de laatste neurowetenschappelijke inzichten en methoden. Wij geloven dat ethische
beïnvloeding van gedachten de toekomst is van gedragsmodificatie. Onze training biedt
deelnemers de mogelijkheid om deze methoden te leren toepassen in de praktijk, wat
leidt tot een efficiëntere en effectievere aanpak van gedragsproblemen. Onze methodiek
is uniek in zijn aanpak, waardoor deelnemers in staat zijn om op een innovatieve en
doeltreffende manier gedragsverandering te bewerkstelligen.

1. DE TRAINING IS VOLLEDIG REVOLUTIONAIR

3 redenen waarom onze aanpak
uniek, krachtig en levens
veranderend kan zijn

2. UITERST KRACHTIGE
BEÏNVLOEDINGSTECHNIEKEN

3. INFORMATIE DIE JE LEVEN
ZOU KUNNEN VERANDEREN



De technieken die ik in de
training wil behandelen
Het gaat om een eendaagse training. In acht uur tijd geef ik inzicht in uiterst krachtige
technieken die niet voor iedereen toegankelijk zijn.

Het ontkennen en identificeren van vrije wil is een belangrijke stap in
het begrijpen van beïnvloeding en menselijk gedrag. De fundering
van beïnvloeding is gebaseerd op de begrijpen van de psychologie
en de cognitieve processen die onze beslissingen sturen. Priming is
een vorm van subtiele beïnvloeding die de gedachten en reacties
van een persoon beïnvloedt door bepaalde stimuli aan te bieden.
Het beïnvloedingsmodel beschrijft de verschillende stappen die
nodig zijn om beïnvloeding succesvol toe te passen. Elicitatie is het
uitlokken van reacties of het onttrekken van moeilijk verkrijgbare
informatie door middel van specifieke technieken. Geheime
beïnvloedingstechnieken zijn methoden die worden gebruikt om
invloed uit te oefenen op anderen op een subtiele en onopvallende
manier. Het ontcijferen van menselijk gedrag omvat het analyseren
en interpreteren van non-verbale signalen en andere aspecten van
gedrag om beter te begrijpen hoe mensen denken en zich
gedragen.

De training bestaat uit de volgende onderwerpen:

• Het ontkennen en identificeren van vrije wil
• De fundering van beïnvloeding
• Priming
• Het beinvloedingsmodel 
• Elicitatie, het uitlokken van reacties of het onttrekken van
moeilijk verkrijgbare informatie
• Geheime beïnvloedingstechnieken
• Het ontcijferen van menselijk gedrag



Voor meer vragen
Website: www.praktijkpenthouse.com

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen
te leren over de schatten die zich in onze
grijze en witte massa bevinden. Niet
alleen om het ten goede te gebruiken,
maar ook om "onvoorspelbare" situaties
te voorspellen. 
Beïnvloeden is een kunst, net als
schilderen. Bij beïnvloeding moet je er
zeker van zijn dat je een beeld schetst in
het hoofd van de gesprekspartner, alleen
op die manier kun je beïnvloeden op een
genetische, elektrische of chemische
manier. En dat is ons doel, om dit te
leren. 

Onze missie kan niet volledig worden
uitgelegd in één zin, maar als het moet,
zou het als volgt gaan: "De grenzen
verleggen van wat mogelijk is met
menselijke gedragsbeïnvloeding en het
vormgeven van gedragsresultaten."
Hier zijn we dan als mensen. Allemaal
een beetje gebroken en gebrekkig. Toch
streven we naar grotere successen. En
dat, geloven wij, is de ware aard van de
mens. Grenzen verleggen!
Laat me de geweldige Shaughnessy
citeren om onze levensfilosofie te delen:
"Wij zijn de muziekmakers,
        En wij zijn de dromers van dromen"

HET DOEL DE MISSIE



Hebben we je interesse gewekt?
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VRAGEN?
Voor vragen kan je terecht op onze website.
Wordt je vraag daar niet beantwoord? Dan kun
je ons bereiken per telefoon, e-mail of Social
media.

www.praktijkpenthouse.com 
info@praktijkpenthouse.com
+31 6 27 494 068
Misboekstraat 5A, Sittard
6131CX
KvK - 81348053
A. Leinders


