NLP Practitioner
Ledarskap & Kommunikation
NLP Practitioner är en 8
dagars kurs som ger dig
möjligheten till att gå in på
djupet och lära dig NLP:s
tekniker, modeller och
förhållningssätt.
När NLP började utvecklas i
mitten av sjuttiotalet drevs
man av att identifiera svaret
på frågan: Vad är det som
skiljer en person som gör
något med lätthet,
fulländning och elegans från
en person som inte gör det?
Vad är skillnaden som gör
skillnaden?

Varför du ska gå kursen

NLP Practitioner är en grundkurs i NLP teknikerna. Du får här en möjlighet
att som användare av NLP få en djup och bred kunskap om hur du
åstadkommer förändringar och hur du kommunicerar med dig själv och
andra. Detta kommer att ge dig större kontroll över ditt liv och större
inflytande på dina relationer med andra.

Vad du kommer att lära dig
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Våra sinnen - hur de påverkar oss
Kalibrering – att upptäcka och ta reda på vad olika
kommunikationssignaler betyder
Strategier - hur man tar reda på och använder framgångsrecept
Metamodellen - en mycket kraftfull frågemodell för allt
förändringsarbete
Miltonmodellen - språk som påverkar våra sinnestillstånd
Föreställningar - hur de är kopplade till våra beteenden i vardagen
Rapport – konsten att få kontakt med andra människor
Ankring - hur Pavlovs teori fungerar på oss människor
Submodaliteter – hur du skapar en mer konstruktiv tolkning av våra
upplevelser

Hur kursen är uppbyggd

Varje kursdeltagare kommer att sätta upp sina individuella förväntningar
och mål i början av kursen för att uppnå maximal personlig utveckling.
Kursen innehåller en väl vald struktur av presentationer, demonstrationer
och experimentella övningar. Vi använder oss av coaching och återkoppling
för att utöka och säkerställa kontinuerligt lärande och utveckling under
kursen.
Efter kursen erhåller du ett certifikat som NLP Practitioner enligt European
Community for Neuro-Linguistic Programming (ECNLP).

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursdatum 2022 (8 dagar)
Skicka anmälan till:
Tommy Bysell

tommy@bysell.se
0702–665 858

Stefan Schierbeck

stefan@schierbeck.se
0736–919 664

•

8 – 11 och 22 – 25 september

Kurspris

Priset är 29 500 kr exklusive moms. I priset ingår kurs, kurslitteratur, fika
och ett NLP certifikat.

