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HET WAREN BEST INTENSIEVE SESSIES, MAAR DANKZIJ PATRICIA’S KUNDE
EN POSITIEVE NATUUR, WAREN HET STUK VOOR STUK ERVARINGEN DIE IK
Luc Pauwels, General manager ICT at KBC Bank
ALS VERRIJKEND ERVAREN HEB
trainer

Waarschuwing: Als je deze opleiding volgt,
loop je het risico op persoonlijke groei
WORD REGISSEUR VAN JE EIGEN SUCCES!
Volgens het NLP principe ”Focus-State-Strategy” werk
je vrij van beperkende overtuigingen aan je persoonlijke
ontwikkeling. Hierdoor kun je beter leiding geven aan jezelf
en aan anderen; verbetert je communicatie en realiseer je
snel doelen die onbereikbaar leken.
VERGROOT JE OVERTUIGINGSKRACHT
Stel je voor dat je met meer mensen goed kan
communiceren. Hoe zou het voelen wanneer je
onweerstaanbaar overtuigend kunt zijn?
In de opleiding krijg je praktische technieken en de
nieuwste modellen en inzichten van Neuro Linguïstisch
Programmeren (NLP). Je werkt met het onderbewuste,
met zintuigen, non-verbale communicatie en de kracht
van gedachten. Je leert overtuigend taalgebruik en hoe je
emotie en gedrag kunt sturen.
VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING?
Iedereen die zelfsturing wil hebben of interesse heeft in
hoe anderen denken. Zowel privé als op het werk.
HET RESULTAAT
Door het sturen van onbewuste gedachtepatronen,
automatisch gedrag en ongewenste emoties, krijg je meer
zelfvertrouwen, meer assertiviteit en minder stress.
• je leert bewust contact te maken met het onbewuste om
de volledige potentie van de innerlijke kracht van de mens
te benutten;

• jouw relatie met anderen verbetert direct, omdat je goed
contact kunt maken en houden;
• je kijkt op een andere wijze tegen uitdagingen aan, waardoor
je nieuwe keuzemogelijkheden ervaart;
• je leert door te ervaren en te doen.
PRAKTISCH EN INSPIREREND
Ga aan de slag in een ongedwongen en veilige sfeer, op een
geweldige locatie met maximaal 12 personen. Bij ons kan je
altijd in de tuin aan het werk met oefeningen.
Kies voor het opleidingsinstituut van Op Koers als je jouw
zelfontplooiing wilt versnellen:
• als enige in de regio een dag- en avondopleiding
• extra persoonlijke aandacht voor de deelnemers
• gedreven, enthousiaste trainers met ruime ervaring
• sfeervolle en inspirerende trainingslocatie aan het water
• int. erkend certificaat van NLP Society, Richard Bandler
• bonus materiaal zoals een coachingsessie, video, etc
DOE DE NLP PRACTITIONER OPLEIDING
Op Koers werkt met kleine groepen voor een persoonlijke,
professionele en resultaatgerichte aanpak, met erkenning van
de NVNLP.
Mocht je een lesdag missen, dan bestaat de mogelijkheid om
deze in te halen.
Kijk op www.opkoers.info voor inschrijven, investering,
inhoud, kortingen, bonus en data van NLP Practitioner
opleiding.

IK HEB GEEN SECONDE SPIJT VAN MIJN
KEUZE BEN EEN ANDER EN BETER MENS
GEWORDEN Bert van Oord, owner W&O Accountants

nlp opleidingen

