Metaforer
Metaforer og trance
Udviklingspsykologi.
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Metaprogram
Kommunikation på ﬂere planer
Overbevisninger
Strategie.

NLP

| MODUL 8.
Præsentationsteknik
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Modeling

master

Informationsindsamling
Eksplicit/implicit
Opstart på modelingprojekt.
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| MODUL 9.
Kriser og traumer
Tab og sorg
Healing af indre dele.
| MODUL 10.
Sleight of mouth
Konﬂikthåndtering

Practitioner

03

samtaleterapeut

Psykoterapeut MPF & NLP træner
Hanne Aamand
Dronningensvej 7, 1. TH, 5800 Nyborg
Telefon: 2728 6099, nlp-fyn@nlp-fyn.dk
www.nlp-fyn.dk

Fremlæggelse af modelingprojekt
Evaluering og certiﬁcering.
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NLP MASTER PRACTITIONER
- EN OVERBYGNING PÅ NLP UDDANNELSEN

MÅLGRUPPE
NLP Master Practitioner uddannelsen er en overbygning på NLP Practitioner. Den er for dig der ønsker at
gå endnu dybere ned i NLP’en og de bagvedliggende
teorier.
Uddannelsen NLP Master Practitioner giver adgang til
NLP samtaleterapeut uddannelsen.

UDBYTTE

• Du udvikler og udvider din egen bevidsthed i, hvem
du er og hvad dine personlige mål er.
• Du udvikler egen stil og evner som samtalepartner/coach/terapeut eller hvilken rolle du
indtager som samtalepartner.
• Du opnår en udvikling af egen og andres kommunikation på et dybere niveau og forbedrer
evnen til at identiﬁcere ﬂere dybdeliggende
mentale processer.

• Du opnår kompetencer så du kan hjælpe et
andet menneske eller gruppe gennem en forandringsproces.
• Du opnår en øget bevidsthed i at skabe udvikling der sikrer en øget effektivisering af egne
og andres ressourcer på en balancerende
måde.
• Du lære at modellere andres fremragende
strategier, så du kan opnår det samme resultat
med udgangspunktet i dig selv.
• Du får redskaber til effektiv konﬂiktløsning.
• Du lærer nye færdigheder og udvider dine faglige kompetencer.

METODE

NLP Master Practitioner uddannelsen består af 5
moduler (6 - 10).
Undervisningen sker gennem oplæg af teori, demonstrationer af metoder og praktiske øvelser i
mindre grupper, så du får lejlighed til at træne og
udforske stoffet undervejs.
Sideløbende med uddannelsen er du forpligtet til
at modtage min. 5 sessioner hos valgfri terapeut.
Med en NLP Master Practitioner-uddannelse
opnår du kompetencer i at arbejde med dybereliggende forandringer på identitetsniveau.
Derudover kan du skabe forandringer gennem
trancearbejde, arbejde med sorg, kriser og kernetilstand.

ALLE MODULER FORLØBER OVER 5 DAGE (ONSDAG TIL SØNDAG KL. 09 TIL 16)

