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Bliv uddannet og certificeret 
NLP Business Practitioner

 
Uddannelsen er til dig der ønsker en grundlæggende og 
businessrettet certificering i NLP.

Du sidder måske i en position arbejdsmæssigt, hvor du med fordel kan 
bruge nogle af de mange værktøjer, som NLP indeholder. Det kan 
være i forhold til både salg, projektledelse, relationer, undervisning, 
mål og ønsker eller måske har du et ønske om at kigge lidt på dine 
arbejdsrutiner og opgaver.

NLP Business Practitioner uddannelsen rummer en bred vifte af NLP
teknikker og modeller, som giver dig en ny og spændende måde at 
arbejde med kommunikationen med både dig selv og andre. 

Der kræves ikke nogen forudgående kvalifikationer for at deltage på 
uddannelsen.
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Neuro – Sansernes betydning for, hvordan vores 
neurologiske systemer skaber forståelse og læring og 
hvordan disse kan anvendes for at forbedre 
resultater, kommunikation og adfærd.

Lingvistisk – Måden hvorpå sproget anvendes for at 
skabe mening og forandring og forståelse, både 
internt og i relation til andre.

Programmering – Måden der skabes indre 
sekvenser af oplevelser med henblik på at opnå 
bestemte resultater. Vores adfærd og vaner.

 

De tre kerneelementer i NLP
Gennem NLP’s tre kerneelementer tilegner du dig som NLP 
Business Practitioner principper, redskaber, værktøjer samt nye 
tilgange til bedre resultater og samarbejdsrelationer for dig og 
din omgivelser. NLP står for:



NLP Master Business Practitioner

Personlige mål og outcomes
Valg og ændring af emotionelle tilstande
Læring om underbevidste mønstre som tanker, adfærd og reaktioner
Programmering af underbevidstheden

Analyse af egen og andres adfærd som styrker evnen til at påvirke resultater 

Motivation og indflydelse for at skabe effektive forandringer
Definere outcomes og meningsfulde handleplaner 
Tankerniveauer
Motivation ved at opnå enighed, godkendelse og konsensus
Adfærdsændringer
Generere passion og engagement
Afdække egne begrænsninger og vende disse til ressourcer 

Sansebaseret opmærksomhed
Opmærksomhed på andres respons i kommunikation
Tilpasning til andres måde at opleve verden på
Anvende sanserne med effekt
Kropssprog
Lytteniveauer
Fleksible tanker og adfærd
At vælge og styre dine optimale tilstande
Bevidst tilstandsændring 
Kontrol over arbejdsliv og fremtid

Styring af kommunikationen
Opdag hvordan andre opbygger deres meninger og holdninger til verdenen 
Opdag andres måder at have relationer og skabe opgaveløsninger på
Udeladelser, forvrængninger og generaliseringen i sproget

Ledelse og selvledelse

Adfærdsanalyse

Motivation og selvbevidsthed

Sensorisk skarphed og fokus

Rapport

 

NLP Business Practitioner
NLPs 4 kolonner - respektfuld kommunikation

Der uddannes i kommunikationsmodeller baseret på principperne bag NLPs 4 kolonner omkring tankernes 
mønstre, sprog og adfærd, herunder nøglen til succesfuld kommunikation. 
Vi arbejder med virksomme indflydelsesstrategier, og gennemgår og undersøger både kunsten og 
videnskaben bag respektfuld kommunikation.
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Et værktøj for livet - privat og professionelt

Velformede 
outcomes 

der fører til 
topresultater og 

præstationer

Brug af sanserne 
i forbindelse med 
kommunikation, 

læring og 
udvikling

Fleksible 
mentale og 

adfærdsmønstre

Opbygning og
vedligeholdelse af 

relationer

På uddannelsen lærer du om:



 

Hvordan:
Uddannelsen er fordelt over 7 moduler á 2 dage.
Der under vises i hverdage.
Der er ca. 4 uger mellem hvert modul.
Alle dage undervises kl. 9.00 - 16.00

Hvor:
Uddannelsen finder sted i 
C4 Videncenter 
Krakasvej 17
3400 Hillerød

Hvem:
Uddannelsen varetages af Philip Jones, som er 
indehaver af NLP & Coaching Kompagniet.
Philip har 25 års erfaring med arbejdet med mennesker, 
og er uddannet både Master Coach, Hypnoterapeut og 
NLP Træner.
Udover undervisning og uddannelse laver Philip 
foredrag og workshops samt arbejder med klienter i sin 
private praksis med emner som stress, angst, mål,
udvikling, rygestop, fobier m.m.

 

Praktisk

Tlf.: 5370 3787 - info@philipjones.dk - philipjones.dk

#nlpnordsjælland #nlphillerød #philipjonescounselling

Et værktøj for livet - privat og professionelt

Mere information og tilmelding

Send en mail til info@philipjones.dk 
eller ring til os på 5370 3787


