NLP Master-Practitioner
Gecertificeerde opleiding voor persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

De NLP Master-Practitioneropleiding is de vervolgopleiding in Neuro Linguïstisch
Programmeren. Niet wat je denkt maar hoe je denkt!
Verder uitdiepen van menselijke strategieën, gewoontes en denkpatronen.
Je bouwt de opgedane kennis en ervaring uit en krijgt nieuwe
technieken en een flinke dosis vaardigheden aangereikt.
Je wordt meer flexibel in het gebruik van alle NLP-tools en leert
deze te verfijnen. Ook leer je NLP professioneel toe te passen
binnen coaching, counseling en werken met teams.

Een kwalitatief hoge opleiding in een
plezierige en ongedwongen sfeer.
 Persoonlijke ontwikkeling: Een positievere kijk op jezelf en je
mogelijkheden. Zelfmanagement , stappen zetten om te bereiken wat
belangrijk voor je is. Opruimen van oude belemmerende overtuigingen. Beter omgaan met je emoties.
 Verbetering van je relaties: Meer begrip en respect voor de ander. Inzicht in de effecten die jij op de ander hebt. Hoe
je andere, meer wenselijkere, reacties teweeg kunt brengen. Opbouwen van rapport (contact) tussen jou en de ander.
 Opvoeding: Bewust worden van de effecten van je taalgebruik. Je richten op wat je wél wilt. Motiveren. Het aanleren
van een coachende stijl. Het uitnodigen tot het zelf vinden van oplossingen. Vergroting van het zelfbewustzijn en
zelfvertrouwen.
 Werk: Beter op je plek zijn in je werk. Het beste uit je loopbaan halen door effectievere communicatie en persoonlijk
leiderschap. Balans creëren tussen werk en privé.
 Onderwijs: Inzicht in hoe je zelf voor een groep staat en welke positie je inneemt. Groepsrapport (contact met een
groep). Ankeren van plaatsen binnen een ruimte. Mee kunnen gaan in het wereldbeeld van de ander.
 Verkoop: Precies aansluiten op de behoeften van de vragende partij, of het nu gaat om het verkopen van producten of
om het presenteren van jezelf.
 Leiding geven: NLP biedt een goed gevulde toolbox voor het managen van jezelf, anderen en werkprocessen.
Makkelijk feedback geven. Inzicht in onbewuste programma’s bij jezelf en de anderen.
 Coaching: De basis van NLP is tot stand gekomen door het bestuderen van effectieve therapeuten. Dit werk is door
Bandler en Grinder in de jaren ’70 verricht. NLP biedt therapievormen, waarvan proefondervindelijk bewezen is dat ze
werken. Met NLP kun je niet alleen anderen coachen, maar ook coach van jezelf worden. Neutraliseren van
onverwerkte emoties, angsten en gevoelens die je in de weg zitten.

De Nederlandse Vereniging voor NLP heeft
als doel de kennis over en kwaliteit van
NLP te bevorderen. Zij vormt een platform
waar beoefenaars en geïnteresseerden
van NLP in Nederland en België elkaar
kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen
kunnen uitwisselen.
De
NVNLP
is
aangesloten
bij
de
European
Association
for
Neuro-Linguistic
Programming (EANLP),
die een overkoepelende
taak heeft.

Toelating
Je wordt voor deze training toegelaten wanneer je in het bezit bent van een
NLP-Practitioner certificaat uitgegeven door een nationaal of internationaal
gerespecteerde NLP organisatie.
Programma en certificering
De inhoud van deze training voldoet ruimschoots aan de criteria zoals
opgesteld door de NVNLP (Nederlandse Vereniging voor Neuro Linguïstisch
Programmeren). De training wordt gegeven door gecertificeerde NLP-trainers
en geeft na het doorlopen en voldoende afsluiten recht op het door de NVNLP
goedgekeurde certificaat NLP Master Practitioner.
Investering
De investering in tijd bestaat uit 130 uur training verdeelt over 19 dagen, excl.
zelfstudie. De investering in geld bedraagt € 1.900,-- Incl. BTW Prijspeil 2010.

Voor meer informatie en aanmelden:
Koenders Coaching & Training - www.lichaamengeest.com - info@lichaamengeest.com tel. 06 14 22 53 40

