nlp Master Practitoner
trinn 2 i utdanningsserien

Neste NLP Master Practitionerutdanning
Modul 1: 14-18 september 2020
Modul 2: 26-30 oktober 2020
2 moduler på til sammen 10 dager. Kl 08:30 – kl 16:00.

Pris/Sted
kr 32.000,- for alle dagene inkl. lunsj. Undervisningen holdes i NLP Coach Teams trivelige
lokaler i Mo i Rana, ved den vakre Helgelandskysten. Vi har prisgunstige avtaler for
overnatting med nærliggende hoteller.

- NLP Coach Team AS – tlf 99 444 034 - www.nlpcoachteam.no - trine@nlpcoachteam.no -

nlp Master Practitoner
trinn 2 i utdanningsserien
Hva er NLP (Nevro Lingvistisk Programmering)
NLP er en samling modeller for resultatoppnåelse på ulike områder i livet. Her finnes blant annet
kommunikasjonsmodeller for godt samspill, modeller for å nå idretts- karriere- eller bedriftsmål
og modeller for å få bedre selvfølelse eller selvtillit. NLP brukes særlig innen fagområdene
coaching, ledelse, kommunikasjon, motivasjonsarbeid, formidling og selvutvikling.
Innhold NLP Master Practitionerutdanningen










Hvordan du selv kan utvikle og kopiere modeller for fremgang.
Personlighetstyper og personlighetspsykologi
Kommunikasjonsmodeller
Samspill
Coaching
Multikulturell NLP
Dynamikk og ledelse i bedriftens ulike faser
4-mat som verktøy ved formidling

Foruten å lære flere modeller, vil du oppdage nye lag av de modellene du lærte på NLP
Practitionerutdanningen. Grunnantagelsen som er fremhevet ved Master Practitionerutdanningen er
- å modellere fremgang leder til mesterskap -

Trine Dahlmo
Ansvarlig for utdanningen er Trine Dahlmo. Som NLP
Master Trainer, Ernæringsterapeut, helseblogger,
forfatter hos Cappelen Damm, utdanner, kurs- og
foredragsholder ønsker denne samfunnsengasjerte
damen å bidra til trivsel og helse for enkeltpersoner,
bedrifter og samfunn.

En NLP Utdanning gir deg
 En formell kompetanse som viser at du har gode ferdigheter innen
kommunikasjon, livsstil- og motivasjonsarbeid, coaching, ledelse,
personalarbeid og service.
 En helhetlig tilnærming til personlig utvikling, mestring og prestasjon.
 En sertifisering som viser at din godkjenning holder den faglige høye
standarden som International Community of NLP (ICNLP) har bestemt.

Du er hjertelig velkommen

Trine Dahlmo
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