NLP Coach Practitioner
Opfyld dine drømme og hjælp andre med deres drømme

NLP Coach Prac++oner giver dig værktøjer +l eﬀek+v
kommunika+on, personlig udvikling og bedre resultater
Uddannelsen henvender sig +l alle, som ønsker at blive eﬀek+ve og dyg+ge kommunikatører. Uddannelsen giver
dig indsigt i posi+v psykologi i de grundlæggende kommunika+onsformer og dit eget udgangspunkt for
kommunika+onen med andre mennesker. Du får værktøjer og teknikker +l at styrke og forbedre din personlige
kommunika+on. Du bliver i stand +l at opnå bedre kontakt med andre mennesker, og derigennem styrke
kontakten samt opnå et bedre samarbejde. Du bliver i stand +l at give konstruk+v og anerkendende feedback,
skabe engagement og sæEe menneskers forskelligheder konstruk+vt i spil, og du lærer spørgeteknikker, som
øger din mulighed for at kommunikere og coache eﬀek+vt.
Uddannelsen er et sammenhængende forløb bygget op omkring 5 moduler, og afsluEes med eksamen og en
interna+onal anerkendt cer+ﬁcering. Uddannelsen giver eHerfølgende mulighed for at tage en cer+ﬁcering som
NLP Business/Leder Prac++oner, Stress Coach Prac++oner og NLP Master Coach.
Udby5e af Uddannelsen
• Du kan bruge NLP-værktøjer i din kommunika+on +l at forstå og matche andres
tankemåde og +l at opnå et bedre samarbejde, samt en bedre kontakt.
• Du kan via enkle teknikker ”sæEe dig op +l” ubehagelige samtaler, taler +l konﬁrma+onen, m.m.
• Du har endnu ﬂere værktøjer +l at udvikle dig selv og dine kolleger +l personlig og
forretningsmæssig succes.
• Du kan bruge en unik spørgeteknik, der hjælper +l at hindre misforståelser og +l at afdække behov.
• Du kan skabe engagement og sæEe menneskers forskelligheder konstruk+vt i spil.
• Du kan sæEe eﬀek+ve mål arbejdsmæssigt og på det personlige plan.
• Du har lært de grundlæggende principper om NLP-baseret coaching og vil kunne bruge
det i forskellige sammenhænge.
Undervisere:
Michael Nørby: NLP Master Træner, Coach ICF/PCC,
HR Psykoterapeut og organisa+onskonsulent
Vinter 2019
Modul 1 | 23.-24. september 2019 | EFFEKTIV KOMMUNIKATION
Modul 2 | 21.-22. oktober 2019 | COACHING OG SPØRGETEKNIK
Modul 3 | 18.-20. november 2019 | COACHING OG SELVLEDELSE
Modul 4 | 16.-18. december 2019 | STORYTELLING OG FORANDRINGSVÆRKTØJER
Modul 5 | 23.-24. januar 2020 | CERTIFICERING

Pris: 22.800 kr. eks. moms
Tilmelding: michael@norby.dk
Sted: Konsulentgruppen Hvidehus, 2500 Valby

