FOTO G R A FI E : met dank aan fabian touw

on de rnemers c hap en sp ort

I am Sport
Fabian Touw
ewuste ondernemers delen geen gebruiksaanwijzing meer uit
van zichzelf, onbewuste ondernemers doen dit wel. Fabian is
een bewuste ondernemer die gebruiksaanwijzingen schaars wil
maken. Bij vele doelstellingen zegt men wel eens; geloof in jezelf!
Maar hoe kan je in jezelf geloven als je niet eens weet wie je bent,
oftewel de onbewuste ondernemer. Kenmerkend voor Fabian is zijn manier
van spreken. Hij wisselt met gemak komische momenten af met confronterende momenten, door middel van interactie en met gebruik van zijn sportachtergrond. Kortom, als je weet wie je bent ervaar je pas echt succes!

‘Word je bewuster van je
bewustzijn, waardoor je steeds
meer toeschouwer kan zijn
van je eigen emotie en ervaar
werkelijk succes’

‘Houd je niet
bezig met het
veranderen
van de realiteit,
maar met je
eigen gevoel’
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Fabian Touw is een sportman pur sang en een
rasechte ondernemer. Het motiveren van mensen
is hem op het lijf geschreven. Hij is een personal
trainer met een eigen studio, heeft diverse sportprestaties op zijn naam staan. Ook heeft hij iemand
begeleid voor het programma Obese van RTL4. De
Marathon van Rotterdam, 140 km fietsen, de Iron Man in Zurich of een
bergexpeditie, Fabian gaat geen uitdaging uit de weg en dit met name
voor zijn eigen stichting 'I Am Sport'. Hij wil mensen overtuigen dat je
met (succes) mindbeleving en positieve instelling jezelf kunt blijven verrassen. Fabian Touw (1980) is opgegroeid in Rotterdam Oude Noorden,
een beruchte wijk waar altijd wel actie en iets te beleven was. Touw is
opgevoed door zijn alleenstaande moeder en heeft één zusje. Hij heeft,
naast een moeilijke jeugd, ook op een speciale school gezeten, een
school voor kinderen die meer aandacht nodig hadden. Hij is echter niet
bij de pakken neer gaan zitten en heeft zichzelf gemaakt tot de man die
hij vandaag is. fabiantouw@speakersacademy.nl

