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Skab enestående forandringer 

 

 

NLP Master Coach Uddannelsen giver dig 
flere værktøjer og kompetencer til effektiv 
coaching, udvikling og bedre resultater 

 
 

 

 

NLP Master Coach uddannelsen er for dig, der 
ønsker at gå endnu mere i dybden med NLP og 
tage yderligere skridt i din personlige udvikling. 
Det handler om at kunne skabe mere af det, der 
virker for dig og lære af det exellente. Du får fyldt 
endnu mere i din NLP/Coach værktøjskasse og vi 
holder kontinuerligt fokus på integration i 
hverdagen, så du får mest muligt med hjem.  

På NLP Master Coach uddannelsen går vi bag om 
teknikkerne og metoderne fra NLP Practitioner 
uddannelsen for at finde ud af, hvorfor og hvordan 
de virker. Du lærer gennem modelling at skabe 
dine egne teknikker og opnår i processen en stor 
indsigt i, hvad der driver menneskelig adfærd og 
hvordan den forandres.  

Uddannelsen er et sammenhængende forløb 
Bygget op omkring 5 moduler og afsluttes med 
eksamen og certificering. 

Udbytte af Uddannelsen 

 Du får yderligere integreret NLP-værktøjerne i 
din daglige praksis og adfærd 

 Du bliver i stand til at modellere excellent 
adfærd og bruge din viden med dig selv. 

 Du lærer endnu flere NLP-værktøjer, som du 
kan kombinere med coaching. 

 Du får metoder til at arbejde med overbevis-
ninger og sprogmønstre. 

 Du bliver professionel i personlig kommuni-
kation og coaching. 

 Du arbejder med dine personlige og 
professionelle kompetencer indenfor positiv 
psykologi 

 Du får flere effektive coaching værktøjer. 
 Du får en stor sikkerhed i at arbejde med 

andre menneskers udfordringer og 
problemer. 

 Du får en international certificering som er 
anerkendt i hele verden. 

 Du får et fantastisk netværk, som du kan 
bruge privat og professionelt. 
 

 

 

 

Underviser 
Michael Nørby: NLP Master Træner, Coach ICF/PCC,  
HR Psykoterapeut og organisationskonsulent.  

Efterår 2022 
Uddannelsen starter 24.  26. august 2022 i København 
 

Uddannelsen starter 23.  25. maj 2022 i Aalborg 
 
 

Pris: 23.500 kr. eks. moms  

Tilmeld: michael@norby.dk 

Sted: København og     
     Aalborg 
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