NLP Practitioner
Ønsker du at blive klogere på dig selv? Vil du lære mere om dine egne
strategier og forstå andre mennesker bedre? Forbedre din kommunikation
samt din evne til at gøre dig forstået? Har du lyst til at udvikle dig endnu
mere personligt og på flere niveauer?
På en NLP Practitioner uddannelse vil du lære meget om hvordan mennesker
fungerer. Hvordan vi kan tænke forskelligt og hvordan dine egne
præferencer er. Du vil lære meget om kommunikation og at blive fleksibel i
forhold til at håndtere og hjælpe andre. Ligeledes vil du blive bedre til at
lede dig selv.
Dette kursus er for dig som virkelig vil skabe en positiv forandring. Vi
kommer til at være mellem 4 og 10 kursister. Så dette bliver et intensivt,
eksklusivt hold med en masse læring og udvikling. Undervisningen vil veksle
mellem teori, praksis og demonstrationer.

Selve kurset er bygget op af 4 weekender (lørdag og søndag 09.00 – 17.00)
hvor du vil modtage undervisning. Mellem modulerne skal du øve og afprøve
alt hvad du har lært med de andre kursister.
Du bliver certificeret efter internationale standarder.
Du vil blive undervist af:
Chris Grew (Master NLP Træner) som har arbejdet med NLP i mange år, og
som har uddannet mange indenfor NLP såvel i Danmark, Norge, Sverige og
Cypern.
Jane Mejlhede (NLP træner) som arbejder som psykoterapeut og underviser i
personlig og spirituel udvikling i blandt andet Danmark, Lithauen,
Hviderusland og på Cypern.
Har du spørgsmål? Så tag kontakt! Vi glæder os til at have dig med på
holdet.
Mange hilsner,

Jane Mejlhede

Chris Grew

Svanemøllevej 65 | 2900 Hellerup | Telefon: +45 40299797 | Chris@Grew.dk | www.ChrisGrew.dk

Praktisk information
Tilmelding:
Tilmelding er først gyldig ved indbetaling af depositum på 3.500 kr.
Send e-mail til Chris@Grew.dk for tilmelding.
Pris:
17.500,- inklusiv moms for hele uddannelsen.
Prisen inkluderer undervisning, frokost, kaffe/te, materiale og certificering.
Det er muligt at få en afdragsordning.
Sted:
Svanemøllevej 65, 2900 Hellerup.
Datoer:
24.
21.
14.
18.

+
+
+
+

25. januar 2015.
22. februar 2015.
15. marts 2015.
19. april 2015.

Alle dage fra 09.00 – 17.00. Der er indlagt pauser undervejs.
Hvem:
Kurset kræver ingen forudsætninger. Kurset henvender sig til alle som
ønsker at blive bedre til at lede sig selv og forbedre kommunikationen såvel
privat som på arbejde.

Undervisningsform:
Kurset vil veksle imellem undervisning, cases, dialog, øvelse og refleksion.
Det forventes at deltagerne deltager aktivt.
Deltager antal:
Der vil være minimum 4 deltagerer og maksimum 10 deltagere.
spørgsmål:
Kontakt Chris på:
Ring på telefon 40 29 97 97 eller send e-mail til Chris@Grew.dk
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