effectief leren? Geen zin om daar een half jaar of langer

aansturen. Je kunt er beter mee lesgeven, betere teksten

iedere maand een weekend voor op te offeren? Dat

mee schrijven en betere voordrachten mee geven. NLP

hoeft ook helemaal niet: je leert beter en sneller als je

kan je combineren met alles dat je doet in jouw vak,

helemaal in de wereld van NLP wordt ondergedompeld.

maar ook thuis of op de sportclub bijvoorbeeld. Met NLP

Daarom verzorgt RaVisie de complete NLP Practitioner

ontwikkel je zelf technieken die je toevoegt aan wat je

opleiding in slechts zeven dagen aan één stuk + 2

al goed doet om het nog beter te kunnen. Jij bepaalt zelf

oefendagen.

wat je nodig hebt en hoe je dit doet. NLP biedt je een

en .
..

Met NLP kan je mensen beter coachen, begeleiden of

te’
i
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Wil je een NLP opleiding doen en wil je dat snel en

ks

WAT KUN JE MET NLP?
je ‘leu

NLP PRACTITIONER
OPLEIDING

nieuwe levensstijl, die helemaal van jou is.

WAT LEER JE MET
NLP?

WELKE MENSEN
LEREN NLP?

Met NLP ontdek je hoe jouw brein werkt en dat van

Heel veel mensen leren NLP voor hun werk, voor

anderen. Je leert onbewuste patronen in denken en

persoonlijke ontwikkeling, om effectiever te zijn, om

gedrag te herkennen. Je gaat op een andere manier kijken

minder stress te ervaren of voor het oplossen van

en luisteren naar wat mensen doen en zeggen. Door

conflicten, angsten en fobieën. Of je nu in de IT werkt,

anders te luisteren hoor je denkvoorkeuren en motivaties

controller bent of account manager, of als P&O adviseur,

RAVISIE

en kun je daarop inspelen.

kunstenaar of docent werkt; in elke bedrijfstak, voor elk

Bas Licher

NLP leert je dat niet-communiceren niet mogelijk is,

beroep of functie biedt NLP je handvatten om beter te

waardoor je beter gaat communiceren. Je leert een aantal

functioneren en te communiceren.

postadres: Nijenheim 6409

technieken om belemmerende onbewuste patronen te

3704 BN Zeist

veranderen en om je ‘staat van zijn’ zo te sturen dat je je

030 699 02 50

beter voelt. NLP biedt je de mogelijkheden om je eigen

post@ravisie.nl

leven meer onder controle te hebben.

ravisie.nl

RaVisie verzorgt alle NLP opleidingen in de eigen

(Identity Compass). Aan het begin van de opleiding

opleidingslocatie in Woudenberg. Je zit niet uren naar een

ontvang je een werkboek waarin je alle NLP-stof

theoretisch verhaal te luisteren, je gaat juist veel oefenen.

en -technieken weer kunt terugvinden. Er is altijd

Elke dag worden er een paar onderwerpen behandeld.

ruime gelegenheid om vragen te stellen. De sfeer is

Je krijgt uitgelegd wat het is, hoe het werkt en waarom,

ongedwongen en elke opleiding is leuk.

je krijgt een demo te zien en vervolgens ga je aan de slag
om het samen met andere deelnemers te oefenen.

INHOUD VAN DE
OPLEIDING

Het programma is zo opgebouwd dat je alles dat je

De inhoud van deze NLP Practitioner opleiding voldoet

leert direct gaat toepassen in de dagen erna. Daarnaast

aan de standaarden van de Society of Neuro Linguistic

maakt Bas gebruik van NLP om je NLP te leren, een

Programming™. Op de website vind je een overzicht

leermethode ontwikkeld door dr. Richard Bandler

van de inhoud van de NLP Practitioner opleiding. De

waardoor je èn voor een deel onbewust leert èn veel

NLP Practitioner opleiding wordt afgerond met met

sneller leert. Daarom kan je in 1 week net zoveel leren

een internationaal erkend certificaat dat voor RaVisie

als anders in 2 tot 3 weken.

wordt uitgegeven door de Society of Neuro Linguisitc
Programming™.

OPLEIDINGSGEGEVENS
Aantal dagen:

7 dagen

Werktijden:		

10.00u tot 18.00u

Trainer:		

Bas Licher

Plaats:		

RaVisie, ‘t Atelier

		

Meent 13, 3931 MD Woudenberg

Bas:		

06 46 15 64 64 of bas.licher@ravisie.nl
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een profiel wordt opgesteld van je denkvoorkeuren

en .
..

Voor de opleiding krijg je een online interview waarmee
je ‘leu

HOE VERLOOPT DE
OPLEIDING?

NLP
PRACTITIONER
bewust en vaardig communiceren

