nlp Practitoner
trinn 1 i utdanningsserien

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, formidling og selvutvikling.

Neste NLP Practitionerutdanning fra februar 2020
Modul 1: Onsdag 12 – Søndag 16. februar
Modul 2: Onsdag 11 – Søndag 15. mars
Modul 3: Onsdag 22 – Søndag 26. april
Modul 4: Tirsdag 2 – Torsdag 4. juni
Til sammen 18 dager, kl 08:30–kl 16:00. Fokuset er på deg og din personlige utvikling.
Sammen med dine medstudenter vil du trene på å omsette dine NLP-kunnskaper i
praktisk handling. Du har allerede etter denne utdanningen en solid kunnskapsbase du
kan bruke for å skape fremgang i ditt private og profesjonelle liv.
En unik og helhetlig utdanning
Ved Helseinspirators NLP Skole får du en unik utdanning med et helhetlig syn på
hvordan vi kan utnytte våre mentale ressurser. Foruten de påkrevde undervisningstimene i metoden NLP, lærer du også hvordan kosthold og fysisk aktivitet påvirker din
mentale kapasitet, trivsel og helse.
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Trine Dahlmo
Ansvarlig for utdanningen er Trine Dahlmo. Som
NLP Master Trainer, Ernæringsterapeut, helseblogger
(www.helseinspirator.com), forfatter hos
Cappelen Damm, utdanner, kurs- og foredragsholder jobber denne samfunnsengasjerte
damen for å gjøre trivsel og helse tilgjengelig for flere
– enkeltpersoner, bedrifter og samfunn.

Undervisningsteamet
På utdanningen underviser Trine i NLP og kosthold mens
treningsinstruktør Jessica Grønstad ved Jessica`s Kost og coaching
underviser i fysisk aktivitet.

Pris/Sted
Rabattert pris kr 33.500,- ved påmelding før 1. juli. Deretter ordinær
pris kr 38.000,-. Prisen inkluderer all undervisning, oppgaveretting og
enkel lunsj. Undervisningen holdes i trivelige Mjøsgløtt feriehjem i
Brumunddalen, rett i strandkanten ved vakre Mjøsa. Du kan overnatte på
stedet for kr 6000,- (for alle dagene)

Videre utdanning
Når du er sertifisert NLP Practitioner, kan du velge å fortsette utdanningen i ICNLPs
utdanningsserie, som består av:
Nivå 1 - NLP Practitoner
Nivå 2 - NLP Master Practitioner
Nivå 3 - NLP Trainer
Trine Dahlmo
Nivå 4 - NLP Master Trainer
Du melder deg på kun ett nivå ad gangen.

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 og Jessica 

Trine Dahlmo
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