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NLP PRACTITIONER 
- GRUNDUDDANNELSEN INDEN FOR 
NEURO LINGVISTISK PROGRAMMERING

| MODUL 1.
NØGLEN TIL DEN GODE KOMMUNIKATION 
Hvordan vi oplever verden forskellig - og hvordan du 
skaber en dyb og tillidsskabende kontakt. 

| MODUL 2.
KUNSTEN AT SE UNDER OVERFLADEN 

- Hvordan du stiller uddybende spørgsmål, som 
både er nænsomme og giver forståelse for nye 
valgmuligheder.

| MODUL 3.
STRATEGIER OG FØLELSER

- Hvordan du fi nder din og andres motivation. 
- Find følelsen der hjælper dig i en given situation.

| MODUL 4. 
VÆRDIER OG OVERBEVISNINGER 

- Hvad styrer dit liv.
- Hvad ligger gemt i dit ubevidste skatkammer.

| MODUL 5. 
FORHANDLING OG PERSONLIG HANDLINGSPLAN

- Hvordan du skaber en win-win situation
- Nå dine personlige mål i livet.
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Dronningensvej 7, 1. TH, 5800 Nyborg
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NØGLEN TIL DEN GODE KOMMUNIKATION 
Hvordan vi oplever verden forskellig - og hvordan du 
skaber en dyb og tillidsskabende kontakt. 
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METODE
NLP-uddannelsen består af 5 moduler.

Undervisningen sker gennem oplæg af teori, demon-
strationer af metoder og praktiske øvelser i mindre 
grupper, så du får lejlighed til at træne og udforske 
stoffet undervejs.

Sideløbende med uddannelsen er du forpligtiget til 
at modtage min. 5 sessioner egenterapi hos valgfri 
terapeut.

Du vil allerede efter første modul kunne anvende 
NLP metoder til forandring, og din forståelse af kom-
munikation som redskab, vil være mærkbart øget.

HVAD ER NLP?
NLP er en forkortelse af Neuro Lingvistisk Program-
mering, som er en psykologisk metode der blev udvik-
let i 1970’erne.

Neuro står for den måde, hvorpå vi fi ltrerer og bearbej-
der de informationer vi modtager gennem sanserne og 
som kommer til udtryk gennem billeder, lyde, kropsbe-
vægelse, lugt og smag.

Lingvistisk står for den måde vi med sproget udtrykker 
os og, hvordan det påvirker os  - i forhold til os selv 
og andre.

Programmering er den måde vi anvender oplevelser 
og sanser på, så vi når de resultater vi ønsker.

At bruge NLP som redskab i dagligdagen gør, at vi på 
en nænsom måde kan skabe den balance i vore liv, 
vi ønsker.

MÅLGRUPPE
Arbejder du med - eller har du interesse i - andre men-
nesker, og har du lyst til at lære endnu mere om dig 
selv og om samspillet med din omverden, så er denne 
uddannelse, et godt sted at starte -  det være sig privat 
eller arbejdsmæssigt.

UDBYTTE
• Du udvikler evnen til at skabe kontakt på en dyb 

og tillidsskabende måde.

• Du får konkrete værktøjer til at forbedre din kom-
munikation og skabe struktur i en samtale.

• Du bliver i stand til at genkende uhensigtsmæs-
sig adfærd, og skabe forandringer der arbejder 
for dig.

• Du opnår øget kreativitet. 

• Du lærer at opstille mål, der er attraktive og re-
alistiske.

• Du får værktøjer til at skabe din egen succes.

• Du opnår personlig og faglig udvikling. 

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


