Prijslijst NLP
Practitioner
Wat krijg je?

Wanneer
Voorjaar 2022
Wo 9 t/m 11 februari 2022
Do 10 t/m 12 maart 2022
Do 31 maart en 1 april 2022
Do 21 t/m 23 april 2022
Wo 25 t/m 27 mei 2022
Wo 29 juni t/m 1 juli 2022

Najaar 2022
Do 29 sept t/m 1 oktober 2022
Wo 26 t/m 28 oktober 2022
Do 17 t/m 19 november 2022
Do 1 en 2 december 2022
Do 15 t/m 17 december 2022
Wo 25 t/m 27 januari 2022

Onderwerpen
Communicatie - inzicht in die van jezelf en de ander
Kalibreren - verscherpt waarnemen • Waarnemingsposities - verplaatsen in de ander
Representatiesystemen - inschatten en aansluiten bij ander
Rapport maken - echt contact maken met jezelf en de ander
Hoe doelen te stellen en ze te realiseren - wat houdt me tegen iets te bereiken
Meta / Milton-model - taal- en interview vaardigheden
Ankeren - patronen doorbreken
Herkaderen - buiten de kaders denken
Grenzen - hoe voel je je grenzen aan en handel je ernaar
Logische niveaus - overtuigingen en rollen
Tijdlijnen - aanboren van nieuwe hulpbronnen
Familieopstellingen - wat houdt je tegen
Strategieën - beslis- en motivatiepatronen
Extra:
STEM - inzicht in onbewust doorgeven van signalen
en presentatievaardigheden - hoe met meer zelfvertrouwen staan t.w.v. €295,DISC - inzicht in je eigen onbewuste gedrag en die van de ander t.w.v. €295,-

Investering
€2995,- voor de training NLP Practitioner van 17 dagen + 2 avonden inclusief DISC en
STEM én inclusief heerlijke lunch, koffie, thee en prachtige trainingsmap.
Dit is een internationaal gecertificeerde training door het NVNLP, het ABNLP en aangesloten bij CRKBO waardoor we als Postregister onderwijs worden gezien en geen
BTW hoeven af te dragen!

Trainingsmap
Koffie en thee
Heerlijke lunch
Erkend certificaat
Intervisiegroep
Begeleiding
We starten elke dag om 9.30 uur tot
17.00 uur met tweemaal
avondprogramma. De groep zal
maximaal uit 12 personen bestaan!
Schrijf je snel in want VOL = VOL!

Fiscale tips
In veel gevallen kun je een groot
gedeelte terug krijgen via de
belastingen door de opleiding op te
geven als studiekosten (kan tot 52%
teruggave zijn na aftrek drempel 250
euro). Vraag ernaar bij je
belastingadviseur. In 2022 verandert
deze regeling.

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.

Betalen in termijnen is mogelijk
De NLP 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.
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Haal meer uit jouw leven!

