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Velkommen til  
NLP MASTER PRACTITIONER 2015 

NLP MASTER PRACTITIONER

På fire x tre dage 
bliver du trænet i at 
mestre 10 eminente 
redskaber, som sætter 
dig i stand til, enkelt 
og elegant, at forløse 
dybe følelsesmæssige 
mønstre.
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BLIV ET MED HESTEN 
A blive Master er ikke bare en udvidelse af  din 
uddannelse. Om du er SundhedsCoach eller 
NLP Practitioner, vil du opleve at denne Master 
Practitioner løfter dig til et niveau, hvor dine 
redskaber i endnu højere grad bliver til en del af  
dig - en mental forlængelse af  din viden. Lidt 
ligesom at få fra at ride på en hest, til at blive et 
med hesten.  
Du opdager hvordan dine redskaber kan 
jonglere med hinanden og danse nye meninger 
frem. og det sker med et minimum af  
anstrengelse fra din side.  

INDHOLD 
På den følgende side kan du se beskrivelse af  de 
fire moduler.  

FORM 
Hvert modul består af  tre dage. Før hvert 
modul modtager du fire weblektioner og en 
manual. Vi ses til to spørgetimer efter hvert 
modul, og du laver en mindre skriftlig opgave 
efter de første tre moduler. 

TID OG STED 
Undervisningen finder sted på Skanderborgvej 
213, i Viby, Aarhus. Hver dag fra kl. 9 til 18.  
Se datoerne på næste side. 

EKSAMEN 
Du afleverer en skriftlig opgave efter sidste modul 
- den består af  besvarelse af  12 spørgsmål samt en 
overordnet beskrivelse af  udvalgte metoder. 
Opgaven bedømmes med bestået/ikke bestået, og 
der gives grundig feedback.  

PRIS 
NLP Master Practitioner Uddannelsen koster kr. 
25.000,- Du kan betale hele beløbet før start og 
spare kr. 1000. Eller du kan dele betalingen i op til 
10 rater.  

TILMELDING 
Der er plads til 12 deltagere på holdet. Du kan 
melde dig til på blanketten på side 3, og du vil 
modtage yderligere info så snart vi har mindst seks 
deltagere.  

http://www.nlpu.dk


Modul 1  
1 til 3 februar 2018 

Tidslinie, Metaforiske forestillinger og Healing af  de indre 
børn 

Tidslinien er den klassiske NLP metode, som giver dig 
mulighed for at udforske din fortid og programmere din 
fremtid med adgang til de mest hensigtsmæssige 
ressourcer.  

Vi arbejder med tidslinien som metafor og afdækker dine 
ubevidste forestillinger. Målet er at udnytte dine 
spejlneuroner, opdatere dine selvbilleder, og indarbejde 
dem i din bevidste tænkning, så du fremover har 
ubesværet adgang til de stærkeste versioner af  dig selv.  

Du får: 

• En dyb forståelse af  hvem du er, og hvad der er 
rigtigt for dig.  

• Et sæt af  redskaber, som aktiverer og forstærker 
din udstråling og din handlekraft.  

• Enkle metoder til at transformere destruktive 
følelser og tilstande, så de fremover udgør en 
berigelse af  dit jeg. 

• Emotionel frihed og adgang til dit fulde 
potentiale.

Modul 2  
8 til 10 marts 2018 

Metaforiske fortællinger for børn og voksne, Tegneterapi og 
Metaprogrammer 

Vi tænker i billeder og historier. Erindringer og 
forventninger opbevares i hjernen som sansestrategier. 
Lær at udnytte den narrative ”mixerpult”, og justere dine 
klienters fortællinger. 

Børn har en magisk verden indeni, hvor vores voksne 
fornuftsnak ingen effekt har. Tegneterapien er udviklet i 
overensstemmelse med måden hvorpå børns 
bearbejdningsstrategi fungerer, når den er bedst. 

Metaprogrammer er et kort over vores 
personlighedsmønstre. Når du er fortrolig med de 
nuancer og forskelligheder, vi mennesker navigerer efter, 
kan du uden problemer hjælpe dine klienter med at 
forstå og håndtere sig selv og deres omverden.  

Du får: 

• Adgang til at arbejde med det ubevidste materiale. 

• Bevidsthed om dine skyggesider og træning i 
kommunikere fordomsfrit.  

• Frihed til at udforske og samarbejde med et andet 
menneskes indre lag af  selvbearbejdning.

Modul 3 
12 til 14 april 2018 

Modellering af  ressourcefulde strategier, Håndtering af  indre 
konflikter - “Parts Party” 

”Hvis én kan gøre det, kan alle gøre det.” Sikken en 
påstand! Men det er sandt, at enhver mestringsstrategi er 
et produkt af  en helt bestemt ”opskrift” – og denne 
opskrift kan tilegnes og udnyttes.  

Når vi holder os selv fast i gamle mønstre, skyldes det 
altid indre konflikter. Vores konflikter bor i vores værdier, 
vores overbevisninger og i vores opfattelse af  os selv. 
Vores “selvbilleder” spiller her en væsentlig rolle. 

Du får: 

• Værktøjet til at afdække, beskrive og benytte dig af  
enhver succes-strategi. Du laver både forarbejdet, 
beskrivelsen, justeringen og præsentationen af  den 
færdigtudviklede metode.  

• Et smukt og humoristisk ritual, som sætter dig i kontakt 
med dine egne indre forhindringer. Mødet har til 
formål at harmonisere og udnytte alle dine indre 
versioner, så du fremover arbejder sammen med dig 
selv i stedet for at skabe indre modstand.  

Modul 4 
24 til 26 maj 2018 

Kriser, Chok, Traumer, Tab/Sorg 

Udfordringer får vi igennem hele livet. Vi ramler ind i 
tab, chok og andre kriser, som for en stund sætter livet på 
stand by. Dette modul sætter varsomt men bestemt 
fingeren på de knapper, der kan være med til at lindre og 
forløse. Vi tager udgangspunkt i submodaliteterne, og 
udnytter de mange facetter, der findes i den menneskelige 
tænkning. 

Det kan ligne et tungt modul, men det er det så langt fra. 
Vi arbejder med emnerne med varme og omsorg – og 
der er masser af  plads til humor og begejstring. 

Du får: 

• Aktiv bevidsthed om, at vi mennesker grundlæggende 
er stærke væsener med masser af  power.  

• Træning i at udnytte den instinktive håndtering, som 
fungerer fremragende, når den ikke forstyrres af  vores 
behov for rationalitet. 

• Friheden til at arbejde intuitivt og legende med selv 
meget følelsesmæssige temaer. 



Tilmelding til NLP Master Practitioner Uddannelsen 2018 

Jeg tilmelder mig hermed NLP Master Practitioner Uddannelsen  
med start den 1. februar 2018 

Navn: 	 	 …………………………………………………	  
	  
Adresse: 	 ……………………………………………………………………………………………. 

Postnr og by: 	 …………………………………………………………………………………………….. 

Telefon nr.:        ………………………	 	 E-mail: ……………………………………………. 

Jeg har allerede gennemført: 
! SundhedsCoach Uddannelsen 
! NLP Practitioner Uddannelsen 
! Ernæringsmodulerne 
! Kropsmodulerne 
! Anden uddannelse - ___________________________________________ 
        

! Jeg ønsker at betale uddannelsesgebyret kontant.  
!      Jeg ønsker at betale i ___ rater. 
!      Jeg ønsker at lave en særlig betalingsaftale. Kontakt mig på tlf: …………… 

Der opkræves 2.500 i depositum ved tilmelding. 
Tilmeldingen er bindende, men i tilfælde af  sygdom, kan uddannelsen fuldføres på efterfølgende hold.  

Holdet oprettes under forudsætning af  mindst seks tilmeldinger. 

Mailes til 	 anni@nlpu.dk eller 

Sendes til 	 Anni Simonsen 
	 	 Rugårdstien 6, 8585  Glesborg 
	 	 Tlf: 4027 5764 
	 	 Web: www.nlpu.dk  
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