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Waarden - inzicht in volgorde en sturing

Metaprogramma’s - sturing drijfveren

Metaforen - op onbewust nivo leren raken

Neurologische nivo’s - verdieping naar de kern van je nivo’s

Trance - onbewuste meer leren inzetten

Familieopstellingen - afbakening grenzen

Kinestetische tijdlijnprocessen - verwerking verleden en verhelderen toekomst

Begin van leren begeleiden van individuele processen - coaching

NLP lichaamswerk - meer in contact met je lichaam

Modelleren - hoe leer je succesvolle kwaliteiten van een ander

Verdieping strategie - hoe nieuwe strategie versterkend in te zetten

Verdieping taal - beter kunnen overtuigen

Presentatievaardigheden - meer zelfvertrouwen en passie

Wanneer

Onderwerpen

Investering

€2990,- voor de 15-daagse training Master Practitioner inclusief heerlijke lunch, koffie,
thee en prachtige theoriemap. max 10 personen 

Dit is een internationaal gecertificeerde training door het NVNLP, het ABNLP en aan-
gesloten bij CRKBO waardoor we als Postregister onderwijs worden gezien en geen  BTW
hoeven af te dragen!

Betalen in termijnen is mogelijk

De NLP Master Practitioner voldoet aan de eisen van ABNLP en NVNLP. De aangeboden
stof wordt tijdens de opleiding zó gebracht zodat het makkelijk vertaald kan worden naar 
 de dagelijkse praktijk.

15 dagen training    

Trainingsmap
Koffie en thee
Heerlijke lunch
Erkend certificaat
Intervisiegroep
Begeleiding

We starten elke dag om 9.30 uur tot
17.00 uur met eenmaal
avondprogramma. De groep zal
maximaal uit 10  personen bestaan!
Schrijf je snel in want VOL = VOL!

Wat krijg je?

      + avond

Andere trainingen 

Naast deze opleiding zijn er nog vele
andere opleidingen te volgen bij
Kerntc. 

NLP Practitioner
NLP Master
Training Leiderschap
Systemisch werk 
Lichaamswerk
 
Kijk op de site www.kerntc.nl voor
meer informatie.

Voorjaar 2022
 
Do 27 t/m 29 januari 2022
Wo 2 t/m 4 maart 2022
Wo 13 t/m 15 april 2022
Do 19 t/m 21 mei 2022
Do 16 t/m 18 juni 2022


