nieuwsgierig naar wat het is. Heeft iemand je verteld over

te maken met mij en om je te informeren over NLP. Ik

de mogelijkheden van NLP en wil je weten hoe het voelt?

leg in grote lijnen uit wat NLP is en wat je ermee kunt

Of ken je iemand die dolenthousiast terug is gekomen

doen. Ik vertel over de NLP opleidingen bij RaVisie en jij

na een opleiding bij mij? Wil je zelf ervaren, voelen,

krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen over NLP, over

proeven, zien wat NLP inhoudt en wat het voor jou kan

de opleidingen en over mij. Alle kennismakingsavonden

betekenen? Kom dan kennismaken met NLP, met RaVisie,

worden georganiseerd in trainingsruimte ‘t Atelier in

met mij, er zijn een aantal mogelijkheden:

Woudenberg. Je bent dus gelijk in de gelegenheid om hier

• Kennismakingsavond

eens rond te kijken en de atmosfeer te proeven.

• NLP introductiedag

Kennismakingsavonden worden een aantal keren per jaar

• Een NLP opleiding ervaren

georganiseerd op een dinsdag- of een donderdagavond.

• Persoonlijk gesprek

Het start om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur.

OVER BAS

en .
..

Op een kennismakingsavond krijg je alle ruimte om kennis

te’
i
NLP o pleid

ng

Misschien heb je wel eens van NLP gehoord en ben je

ks

KENNISMAKINGSAVOND
je ‘leu

KOM KENNISMAKEN!

Ontvangst vanaf 19.00 uur. Koffie en thee staan voor je klaar.

Na de NLP Practitioner en NLP Master Practitioner
opleidingen heeft Bas nog 15 verschillende
NLP trainingen gevolgd bij Dr. Richard Bandler,

RAVISIE

medegrondlegger van NLP. In 2011 werd hij de eerste

Bas Licher

Master NLP trainer in Nederland. Sinds 2005 heeft hij
meer dan 85 NLP trainingen gegeven naast een groot

postadres: Nijenheim 6409

aantal NLP workshops.

3704 BN Zeist

Hij is nog steeds bezig met het ontwikkelen van NLP.

030 699 02 50

De nieuwste NLP opleiding, NLP eXcellence, is hier het

post@ravisie.nl

bewijs van.

ravisie.nl

Op een NLP introductiedag krijg je de gelegenheid om

hele dag mee te doen in een NLP opleiding, een NLP

NLP te zien, te ondergaan en om NLP mee te maken.

Practitioner of een NLP Master Practitioner opleiding.

Ik leg je uit wat NLP is en wat je ermee kunt doen en

Je doet dan gewoon mee aan het programma en als het

vertel je over de NLP opleidingen bij RaVisie. Je kunt

uitkomt kun je ook meedoen met het oefenen van de

mij vragen stellen over NLP, over de NLP opleidingen

NLP technieken. Tijdens de lessen mag je vragen stellen

en over mij. Daarnaast kun je praten met NLP-ers en je

over het NLP onderwerp dat dan behandeld wordt.

informeren over hun ervaringen.

Daarnaast leg ik je in de pauzes uit wat NLP is en wat

Op deze dag gaan de RaVisie NLP-ers oefenen met NLP

je er zoal mee kunt doen. Ben je hierin geïnteresseerd,

technieken en om NLP toe te passen in gesprekken en

neem dan contact met mij op om een afspraak te maken.

hypnoses. Je bent helemaal vrij hieraan mee te doen of
alleen toe te kijken.
Deze NLP introductiedag is gratis. Neem zelf wat mee
voor de lunch, ik zorg voor de soep. Koffie, thee en water

PERSOONLIJK
GESPREK

is door de dag heen beschikbaar. We starten om 10.30

Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek dan is dat

uur en eindigen rond 16.00 uur. Ontvangst vanaf 10.00 uur.

natuurlijk mogelijk. Bel me of stuur een e-mail.

TRAININGSRUIMTE
Plaats:		

RaVisie, ‘t Atelier

			

Meent 13, 3931 MD Woudenberg

Bas:		

06 46 15 64 64 of bas.licher@ravisie.nl

en .
..

Ik bied je de mogelijkheid een halve of maximaal één

te’
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de NLP opleidingen horende oefendagen georganiseerd.

je ‘leu

De NLP introductiedagen worden tegelijkertijd met de bij

EEN NLP OPLEIDING
ERVAREN

ng

NLP INTRODUCTIEDAG

KENNISMAKEN
met NLP en met RaVisie

