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Du
certificeres 
også som 

coach
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NLP Master 
Practitioner +

Respektfuld kommunikation 
Stresshåndtering
Præsentationer/salg/undervisning mv.
Konflikthåndtering
At finde, sætte og nå mål 
Relationer
Fobier
Præstationsangst
Beslutninger
Coaching af andre
Implementering på arbejdspladsen mv.
og meget mere

På NLP Practitioner+ uddannelsen lærer du 
 unikke teknikker og modeller, som kan ændre 
 kommunikationen med andre, både privat og
erhvervsmæssigt. 

Du lærer, hvordan du bliver mere fleksibel i
den måde du agerer på, og hvordan vi alle har
vores egen model af verden.

Du lærer, hvordan du kan hjælpe dig selv og
andre med f.eks:

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og
mundtlig certificering i både NLP og coaching.

Under uddannelsen vil du blive klædt på til at
arbejde med værktøjerne løbende.

Der skal beregnes 1-2 træningsdage á min 1
time pr. uge under uddannelsen. Træningen
foregår ved fremmøde, men kan også laves
virtuelt.
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NLP Practitioner +
5 moduler á 3 dage 5 moduler á 3 dage

Certificering i både NLP og Coaching

Det, der mangler
Det der er til stede, men som ingen lægger
mærke til - det ubevidste
Forskellen, der gør forskellen

I NLP Master Practitioner + uddannelsen
kommer du dybere ind i de principper, der
understøtter NLP. 

Vi integrerer endvidere mere avancerede
teknikker som blandt andet handler om
modelling, metaforer og story telling.  

Uddannelsen gør dig i stand til, at gennemføre
avancerede forandringsprocesser for både
enkeltpersoner og grupper.

Du bliver trænet i kognitive projekter om
adfærdsmodellering, og du lærer avancerede
sproglige protokoller, så du kan levere de
optimale NLP- og coachingpræstationer.

Vi arbejder blandt andet med evnen til at lægge
mærke til følgende:

Som en del af certificeringen skal de
studerende udvikle et implicit og et explicit
modelling projekt. 

Til støtte og sparring for projekterne afholdes
der løbende videomøder for gruppen. Møderne
afholdes hver 14. dag frem til modul 3, og
herefter ugentligt frem til certificeringen. 

 

NLP Uddannelserne



NLP - om modulerne
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Modul 1 
Bevidst og ubevidst kommunikation1

4

5

3

2 Modul 2 
Coachingmodeller og værktøjer

Modul 5 
Certificering

Modul 4 
Forandring, forståelse og trancer

Modul 3 
Strategier, udvikling og tilstande



Praktisk

Uddannelsens opbygning:
 

Der undervises i 5 moduler
Fredag - Søndag 

kl. 9.00 - 16.00
 

Pris NLP Practitioner+ uddannelsen:

5 månedlige rater á kr. 4.800,-
eller samlet betaling ved tilmelding kr.
23.000,- 

Ved tilmelding til både NLP Practitioner+
samt NLP Master Practitioner samtidigt er
betalingen kr. 40.000,-

Prisen er inkl. undervisning,
uddannelsesmateriale, certificering,
drikkevarer og snacks under modulerne.

Uddannelsessted:
Syrenvej 2, Tulstrup 

3400 Hillerød
 

Tlf.: 5370 3787 - philip@philipjones.dk - philipjones.dk

#nlpnordsjælland #nlphillerød #philipjonescounselling
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Små intensive
hold

Philip Jones, Indehaver og underviser


