
 ‘Act4Life’ De Motivatietour

Met een enorme ervaring van meer dan 
een halve eeuw moest het er een keer van 
komen.

Peter Faber gooit het roer om en stelt zijn 
kennis en inzichten ter beschikking aan 
het bedrijfsleven en de overheid. Met een 
tomeloze energie gaat hij Nederland op-
schudden met zijn praktische inzichten. De 
Motivatietour is een zichzelf voortdurend 
actualiserende en nooit eindigende cyclus.

Ondernemers zijn er op elk gebied;  in de 
zorg en in de bouw, de fashion, het onroe-
rend goed, de ICT en natuurlijk ook in de 
entertainmentwereld. En het is deze laat-
ste branche die bij uitstek als aansprekend 
rolmodel kan dienen voor nieuwe, jonge 
ondernemers en managers. Immers geen 
branche is zó gevarieerd en spreekt meer 
tot de verbeelding dan de wereld van fi lm, 
toneel, muziek en radio en tv.

Maar onder deze uiterlijke glitter schuilt 
een keiharde, zakelijke wereld die zijn 
weerga niet kent.
Peter Faber kent deze wereld als geen 
ander. Op een unieke manier weet hij 
zijn kennis, inzichten en ontdekkingen te 

bundelen in een wervelend en motiverend 
optreden, waar de toehoorders een leven 
lang hun voordeel mee kunnen doen.
De metafoor met de amusementswereld 
is prachtig en aan het eind van het optre-
den gaan de gasten met tientallen tips en 
enthousiaste plannen naar huis. Met de 
steun van Speakers Academy®, Europa’s 
grootste sprekersinstituut is dit een mas-
terclass-plus geworden die écht beklijft.

De mantra ‘Ik kan ‘t, ik wil ‘t, ik doe ‘t! 
NU!’ is de rode draad voor de genodigden. 
Kiezen voor  actie. Niet verlamd afwachten, 
piekeren en peinzen, maar gáán, ...dóen.  
De switch maken van passief naar actief.

Act4Life: Iedereen kan, velen willen, en-
kelen durven. Durf te worden wie je bent! 
Leven en acteren voor dagelijks gebruik zo 
zou je deze masterclass dan ook het beste 
kunnen noemen. 

Wat is het rendement voor uw 

organisatie en uw gasten? 

“Oneindig veel plezier, energie, zelfver-
zekerdheid en trots. En de ontdekking 
dat je lijf een Topbedrijf is, waarmee je 
meer kunt dan je denkt dat je kunt!”

Wat kunnen de gasten verwachten 

van zijn optreden?

“De gasten krijgen een beter inzicht in 
hun eigen potentieel  en leren hoe zij dit 
potentieel  kunnen omzetten in actie. Zij 
krijgen een beter inzicht in de krachten 
van zichzelf én van de ander.”  Peter laat 
onder meer op hilarische manier de ver-
schillen zien tussen mannen en vrouwen. 
“Ze doen inspiratie op, worden gemoti-
veerd en ontvangen de energy boost, die 
zo noodzakelijk zal zijn voor de toekomst. 
De creatieve en emotionele spieren van 
de gasten worden getraind en de verbor-
gen talenten komen tevoorschijn.

En last, but not least wijdt Peter de 
gasten in in zijn befaamde levens-ABC; 
Aandacht, Betrokkenheid en Creativiteit.

Samenvattend kunnen we zeggen: Peter 
geeft jouw onderneming of organisatie, 
crisis of geen crisis, een hart, handen,  
voeten en een gezicht!

Peter Faber draagt de slogan van Speakers 
Academy® - ‘Bringing Knowledge to the 
World’- uit en maakt die op zijn eigen 
wijze zichtbaar in zijn Act4Life-tour.   

‘Ik kan ‘t, ik wil ‘t, ik doe ‘t, NU!’
Met uw investering steunt u tevens de Peter Faber Stichting:

Doel: 
Iedereen met achterstand of beperking de switch laten maken van 

destructieve energie naar creatieve energie.

Wat  doet de PFS?
•Destichtingintroduceertbijkinderenvandebovenbouwhetaltijden

overal geldige Kampioens Paspoort  voor een levenslange reis. Ieder kind is 
kampioen.

•Mensenmeteenlichamelijkeofgeestelijkebeperkingontdekken:‘mijnlijf
heeftdanweleenbeperking,maarikbéngeenbeperking.Ikzitindatlijfen
kanmetmijnmogelijkhedensporten,spelen.Ikkaninactiekomen’.

•GedetineerdenwordengetraindomzedeHoofdrolinhunEigenLevente
geven.DePFSleertgedetineerdenvrijtezijn,voordatzeweerbuitenstaan.

•MetjongerenwerktdePFSaanhetproject‘HangenofLeven’.Jehangtalsje
vastzitaanjeverleden,jestrafblad,gewoontesenjeleeftalsjeinactiekomt
metjouwunieke,authentiekemogelijkheden.Deresultatenzijnverbluffende
raps, fi lms, acts en andere creatieve, spontane uitingen.

   De  Peter Faber  Stichting heeft een Anbi-status. peterfaber@speakersacademy.nl
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