
NLP-Practitioner  

Grundläggande Kurs Neuro Lingvistik  

Förkunskapsnivå  

Ingen förkunskap om NLP är nödvändig dock förutsätts goda kunskaper i svenska 
språket. 

Kursinnehåll  

Grundläggande kurs i Neuro Lingvistik Programmering.  

Undervisningsformer  

Utbildningen består av lärarledda teoretiska avsnitt men i huvudsak av praktiska 
interaktiva övningar mellan eleverna med handledning från kursledarna 

Examinationsformer  

För att bli godkänd och certifierad NLP-Practitioner fordras det att deltagaren närvarat 
under hela kurstiden och uppvisat kännedom och skicklighet i praktisk tillämpning av 
NLP. 

Kursstart  

Utbildningen startar 14-17 mars och avslutas 28-31 mars 2019 och omfattar 
heldagsundervisning mellan 9:00 – 17:00 

Plats  

Hotell Lilla Rådmannen, Konferens avdelning, Rådmansgatan 67, 113 60 Stockholm.  

Kursansvarig  

Tommy Bysell 
NLP Trainer ECNLP, har bred erfarenhet av coaching och tillämpning av NLP-tekniker 
inom management och projektledning. Genom sitt stora intresse för mänskligt beteende 
och med sin NLP bakgrund har Tommy förmågan att skapa team och utveckla såväl 
organisationer som enskilda individer. Tommy coachar andra ledare samt utbildar 
grupper i projektledning och NLP. Erfarenhet: 37 år. Branscher: Bank och försäkring, IT 
och telecom, offentlig sektor och ideella verksamhet, konsult, bygg och fastighet samt 
industri. Utbildning: Systemvetare, DC-management program, NLP Trainer (ECNLP), 
Time Line Practitioner. 
 
Stefan Schierbeck 
Diplomerad Samtalsterapeut i Psykosyntes,NLP Trainer, (medlem av DVNLP), 
(Member of the Board of Directors ECNLP), certified Time Line Therapy® Master 



Practitioner (medlem av Time Line Therapy Association). Stefan är också en av 
sponsorerna till International Society of Neuro-Semantics, som är Ph.D Michael Halls 
vidareutveckling av NLP. Diplomerad Transitionscoach. Utbildad inom UGL och Silva 
Ultramind ESP. Erfarenhet: 40 år. Branscher: Psykiatri, HR i offentlig 
sektor,byggnadsindustri, konsult, ideell verksamhet och utbildning. Utbildning: Ekonom, 
Diplomerad samtalsterapeut,NLP Trainer samt Time Line Master Practitioner. 
 
 

Kostnad  

36 875 kr inkl. moms (29 500 exkl. moms) I priset ingår allt utbildningsmaterial samt 
förmiddags och eftermiddagsfika.  

Information  

Information kring utbildningen ges av: 
Tommy Bysell, e-post tommy@bysell.se tel. 070-266 58 58 elller 

Stefan Schierbeck, e-post stefan@schierbeck.se tel. 0736-91 96 64  

Anmälan  

Anmälan (bifogad) sändes senast 1 februari 2019 till: Bysell AB, Farkostvägen 14, 181 35 
Lidingö alt. via mail till sign.up@nlpnetwork.se 

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”. Om du är 
angelägen att komma med på utbildningen bör du därför anmäla dig så snart som 
möjligt.  

Anmälan är bindande från och med anmälningsdag under förutsättning att 
kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen. Nlp-network förbinder sig att 
genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.  

Bekräftelse skickas ut till deltagarna e-post efter erforderlig kursavgift erlagts. 

Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften 

Anmälan skickas till:  

Nlp-network, Tyska skolgränd 2 IV, 111 31 Stockholm alt. email 
sign.up@nlpnetwork.se 

 

 

 

 



ANMÄLAN  

Deltagare Arbetsgivare* (företagskunder) 
Namn: 

 

Namn: 

Adress: 

 

Adress: 

Postadress: 

 

Postadress: 

E-post: 

 

E-post: 

Telefon: 

 

Fakturareferens: 

 

 

Telefon: 

 Organisationsnummer: 

 

Till sökande:  

Jag har tagit del av villkor angående villkor gällande kursen,anmälan och kursavgiften och anmäler 
mig härmed till nlppractitioner-utbildningen .  

............................................................. Ort/datum  

.............................................................. Underskrift sökande  

Till arbetsledaren:  

Vi har godkänt villkoren för nlpnetworks nlp-practitioner utbildning och anmäler ovanstående 
deltagare till utbildningen  

.............................................................................. Ort/datum  

.............................................................................. Underskrift ansvarig arbetsledare  

............................................................................... Namnförtydligande och telnr  
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