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Informatieblad NLP opleidingen

XLence opleidingen
Met XLence™ NLP leer je:
•
•
•
•

welke factoren belangrijk zijn in het ‘denken’ en hoe je die factoren kunt sturen
om bewust te worden van wat er in het onbewuste gebeurt
wat de essentie is van het veranderen van denken en gedrag
om een meer holistische benadering te ontwikkelen en hoe je NLP daarin kunt toepassen

Als XLence™ life coach om mensen heel precies te sturen in hun beleving van de werkelijkheid,
waardoor je in staat bent om snel en e ectief veranderingen bij coachee in het onbewuste te
installeren
Als XLence™ business coach hoe je medewerkers en teams beter kunt sturen waardoor hun
e ectiviteit wordt vergroot en ze met meer plezier naar het werk gaan
Met XLence™ trainingskunde wat de essentie van leren is en om aantrekkelijke trainingen en
presentaties te geven waarbij de deelnemers gemakkelijker leren en meer gaan onthouden
Als XLence™ manager om de organisatie e ciënter te laten functioneren, om medewerkers te
motiveren, te stimuleren en eventueel te coachen, om ze beter te laten functioneren

Toelatingseisen

• Afgeronde NLP Practitioner + NLP Master Practitioner opleidingen
• Een gesprek vooraf kan onderdeel zijn van de procedure om je NLP kennis en vaardigheid en/
of je motivatie te toetsen.

Details XLence opleidingen
Adres:

NLP Atelier Meent 13, 3931MD Woudenberg

Werktijden:

10.00 - 17.00 uur

Lunch:

inbegrepen

Trainer:

Bas Licher

Investering:

XLence NLP: € 750,00
XLence trainingskunde: € 1.050,00
XLence manager: € 1.550,00
Business coach: € 3.200,00
Life coach: € 2.600,00

Excl. btw

Inclusief:

XLence lesmateriaal per module + bewijs van deelname
voor coaches een certi caat

Data:

zie agenda op de website: https://ravisie.nl/agenda

Webadres:

https://ravisie.nl/nlp-opleidingen/xlence-opleidingen
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XLence™ opleidingen
Modules →
Opleidingen ↓
XLence NLP
XLence Trainingskunde
XLence Manager
XLence Business Coach
XLence Life Coach
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* exclusief stages

Voor XLence™ coaches:
•
•

Praktijkstage Business Coach & Consultant: praktijkopdracht bij een bedrijf/organisatie.
Praktijkstage Life Coach: 10 uur met verschillende cliënten.

Modules XLence™ opleiding

1. XLence™ NLP: de theorie achter XLence™ en de verklaring voor de werking van NLP. Hoe
werken overtuigingen. De invloed van overtuigingen op waarden, metaprogramma's en
strategieën. Hoe laten mensen zich beïnvloeden, de lessen van Cialdini: neuromarketing,
nudging en framing. (3 dagen)
2. XLence™ coach: de essentie van coaching, wat is de meest e ectieve manier om het
denken te sturen. Het werken met onbewuste overtuigingen en het bijbehorende proces voor
verandering. Manieren om snel de oorzaken achter denken en gedrag te kunnen achterhalen
en om verandering de nitief vast te leggen. (2 dagen + 1 dag praktijk)
3. Identity Compass (IC): training voor de licentie als IC consultant en het gebruik van de
software. IC is een programma dat denkvoorkeuren binnen een bepaalde context meet. De
IC consultant heeft geleerd om de uitslagen te interpreteren en om de resultaten te gebruiken
om organisaties en mensen beter te laten functioneren. (3 dagen)
4. Hypnose: Milton taal, Elman inductie, metaforen, technieken om hypnoses te verdiepen,
werken met trauma's, fobieën en allergieën, overtuigingen veranderen in het onbewuste,
hypnose voor pijnbestrijding en het schrijven van e ectieve hypnoses. (3 dagen)
5. Mens & organisatie: over mensen en organisaties, de essentie van leiderschap, motiveren
van mensen en coachen van teams op alle niveaus. Verbeteren van organisaties. Ervaringen
+ toepassingen in de praktijk. (2 dagen)
6. Life coaching: subtiel toepassen van hypnose in coaching, bespreking van cases en van
voorbeelden en situaties uit de praktijk. (2 dagen)
7. XLence™ trainingskunde: Wat is leren. Technieken om op een boeiende wijze te
presenteren en te trainen. De opzet voor e ciënte trainingen. Oefenen van de technieken.
(2x 1 dag)
8. Certi cering voor XLence Coaches.
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