NLP PRACTITIONER
Kommunikation och personligt ledarskap

Letar du efter nästa steg i din personligt och professionella utveckling?
Vad är det som gör att vissa personer lyckas med lätthet och elegans, medan andra inte gör
det? Personer som lärt sig NLP vet. Och de kan hjälpa den som faller på målsnöret att lyckas
nästa gång. De har nämligen lärt sig kraftfulla metoder som kan öka motivationen, sätta
tydligare mål, kommunicera eﬀektivare och hantera stress bättre.
Den här NLP-utbildning är för dig som arbetar med att kommunicera, leda och utveckla andra
människor. Här får du perspektiv på dig själv som individ och ledare så att du enklare kan nå
dina och ditt företags uppsatta mål.
Utbildningen bygger på att ta reda på vilket kommunikationsstil du har i olika situationer ,när du
vet, så får du metoder, modeller tekniker för att optimera din kommunikation med resultat som
du kanske inte trodde var möjligt. Du får då tillgång till dina hittills outnyttjade resurser. Resurser
som utvecklar dina möjligheter.

För oss är det viktigt att kursen inte bara blir ett lyft för
stunden utan att du verkligen skapar resultat i ditt liv.
Utbildningen varvar korta teoripass och mycket praktiska
övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig och
integreras i ditt liv. Utbildningen ger dig förståelsen för
hur vi människor kommunicerar, hur du kan läsa av,
lyssna in och känna efter, på vilket sätt du bäst kan
bemöta och nå fram till dina medmänniskor.
NLP Practitioner är det första steget inom NLP som ger
dig verktyg, modeller och tekniker som hjälper dig i
kommunikationen med dig själv och med andra.
Är du ledare, medarbetare, chef, idrottsman, förälder?
NLP hjälper dig utvecklas inom dina olika roller på
följande sätt:
• För dig som jobbar som ledare: Motivera och led andra
mer eﬀektivt. Bli bättre bättre på att inspirera och
motivera och få ett mer välfungerande team.
• För dig som jobbar som försäljare: Förstå kundens
behov och kommunicera mer eﬀektivt och
övertygande.
• Som Anställd: öka din motivation och kommunicera
bättre med medarbetare och chefer. Skapa ditt bästa
tillstånd och undvika stress
• Som privat person: Ta reda på vad du verkligen vill,
bli klar över vad som är viktigt för dig. Skapa
kraftfulla mål och nå dem.

Internationellt Certifierande NLP Practitioner
utbildning innefattande 12 dagar
motsvarande120 timmars utbildning samt ett
internationellt certifikat via ICNLP
www.icnlp.se

• Förälder: Kommunicera på ett sätt där du når fram till
dina barn. Hjälp dina barn att växa, må bättre och
utvecklas snabbare.
• Coach/utbildare: Hjälp andra att på kort tid göra
betydande förändringar. Ett utmärkt komplement till
coachutbildning eller för dig som utbildar andra.
Utbildningsansvarig Camilla Gyllensvan
NLP Trainer ICNLP 4 LIFE Academy AB
www.4lifeacademy.se

Ubildningens upplägg är fyra moduler á tre
dagar Utbildningsdagarna är vanligtsvis
fredag-söndag kl 09.00-17.00
För mer information om datum och kursorter
besök vår hemsida
I våra utbildningar ingår även introdukton till
Mental Träning samt Coachande
förhållningssätt.
Anmälan och fler utbildningsdatum se vår
hemsida www.4lifeacademy.se
kontakta oss för olika delbetalningsalternativ

Anmälan Internationellt Certiferande NLP
Practitioner Utbildning
4 LIFE Academy AB
Datum:
Namn:
Ev. Företag:
Org. nr:

Adress:

Mobil nr:

Email:

Övrig info t.ex. Allergier

Önskar betala

Skriv ut och Scanna eller fota din bokning oh skicka till
hey@4lifeacademy.se
Delbetalning ansöks hos www.humanfinans.se
Vi garanterar inte att du uppfyller krav för delbetalning.
Kostnad för utbildning faktureras i samband med anmälan
och ska betalas inom 10 dagar. Din plats är garanterad när
betalning kommit oss till handa, för fullständiga villkor läs på
hemsidan under bokning
Jag har tagit del av och läst av villkor för anmälan
Jag godkänner villkoren för anmälan

Hela summan

Delbetalning

