Certifierad NLP Master Practitioner genom ICNLP
Kurslängd: 13 dagar 120 tim inkl projekt

Kursort: Ban Phe, Thailand

Kursstart/Slut: 2015-01-23 - 2015-02-03

Sista anmälningsdag: 2014-12-15

Kursledare: Elene Uneståhl med fler
Kursavgift/Investering: 34 000 kr, momsbefriad
Info, kursavgift: exkl. resa, kost, inklusive del i dubbelrum, kursmaterial, fika och certifiering

Förkunskaper
Detta är en påbyggnadsutbildning.
Du behöver ha en godkänd internationell certifiering som NLP Practitioner.
Utbildningen är en kompaktutbildning med certifierings uppgifter efter utbildningen.

NLP Master med fokus på företag och ledarskap
Inom NLP Master, lär du dig att leva NLP genom djupare integrering av dina nyvunna kunskaper och
självkännedom. Detta innebär både egentligen en fördjupning i de NLP-kunskaper som du redan
erhållit men också tillägg av nya, mer avancerade övningar. Du möter ett mer avancerat och fördjupat
innehåll, tillsammans med kongruenta kursdeltagare.
Kursen består av teori, coaching, övningar och processer, på liknande vis som NLP Practitioner. Du
erhåller du hemuppgifter och tar del av artiklar av kända NLP-författare såsom exempelvis Joseph
O´Connor.
NLP Master Practitioner utökar din flexibilitet genom träning på att kombinera olika processer och
kunskaper. Detta för att öva in förmågan att specialdesigna ditt handlande utefter den situation som
uppkommer. Du lär dig att bygga upp kartor för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina
kärnvärden och värderingar.
Genom insiktsfulla genomgångar tillägnar du dig teoriavsnitt, beskrivning av modeller och processer.
Vi fokuserar på din egen aktivitet, upplevelse och utgår ifrån kunskapen om ”Att göra är att lära” dvs:
”learning by doing.

Certifiering
Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgifter och godkänt prov utfärdas ett
Internationellt Certifikat som berättigar till medlemskap i ICNLP. Du som går Nordic Institutes
utbildning får även förmånen att marknadsföra dig på ICNLP (International Community of NLP) utan
kostnad. Du får även tillgång till vårt svenska intranät utan kostnad. Du har också möjlighet att hyra
våra kursgårdar i Thailand och Costa Rica.

Visst låter det här som en spännande utbildning!
Hör av dig till oss om du vill anmäla dig eller veta mer om denna utbildning.
Mail: utbildning@buenavida.se
Telefon: 08-650 72 60

