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Brochure

INTRODUCTIE

TRAINING  NLP

 

Persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in één



Wat levert dat je op?

• Door meer inzicht te krijgen in jouw mentale proces (hoe komt het dat ik de dingen doe zoals ik ze

doe, hoe ben ik geprogrammeerd) zul je meer rust ervaren.

• De tools om weer of nog meer in jouw kracht te gaan staan. 

• Doordat je in staat bent om aan de kant van de oorzaak te gaan staan, kom je erachter dat je ATLIJD

een keuze hebt!

• Daardoor word je nóg succesvoller in jouw communicatie met anderen én jezelf!

• Dat persoonlijke ontwikkeling/groei LEUK is!
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Inhoud

De volgende onderdelen komen aan bod:

Wat is NLP nou eigenlijk?

De 4 basis vooronderstellingen van NLP

De 7 stappen tot Persoonlijke Groei

De voorkeurs representatiesystemen

Rapport 

Waarnemingsposities

NLP Coach model

Werken met Delen

Doel

In twee dagen ga je kennismaken met NLP en kennismaken met Vidarte. NLP (Neuro Linguïstisch

Programmeren)  is een methodiek die ons niet alleen leert om succesvol met de ander te communiceren

maar veel eerder zichtbaar maakt hoe wij met onszelf communiceren. Het geeft ons inzicht in hoe wij de

wereld aan onszelf weergeven en biedt handvatten om (indien gewenst) dit op een zodanige manier te

doen dat het onze persoon en ons handelen versterkt!



Accreditatie

Vidarte is als internationaal erkend instituut geaccrediteerd bij:

    - De NVNLP: Nederlandse vereniging van NLP

    - De IANLP: International Association for NLP

Lengte opleiding en studiebelasting

De training bestaat uit 2 dagen, met 2 dagdelen  van 3 uur en bevat geen huiswerk of dergelijke.

Prijs van de opleiding

De kosten voor deze training zijn inclusief; 

   - Opleidingsmateriaal

   - Koffie/thee

Deze opleiding is vrijgesteld van BTW. 

Als je na deze introductietraining besluit je in te schrijven voor de opleiding NLP Practitioner+, wordt 50%

van het cursusgeld van deze introductie opleiding in mindering gebracht op kosten van de opleiding.

Trainer:   Diverse trainers van Vidarte

Tijden:     De opleidingsdagen beginnen om 10 uur en eindigen om 17.00 uur. 

Data:         In de bijlage van deze brochure vind je de data van de opleiding. ook vind je deze op de website
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Kwalificatie/certificaat

    • De NLP introductie training wordt afgesloten met een deelname certificaat: Introductie in NLP.

    • Deelnemers die na afloop van de training verder willen met de NLP Practitioner opleiding krijgen van

      Vidarte korting op deze vervolgopleiding.



"NLP is een prachtige methodiek waardoor jouw professionele

communicatieve vaardigheden groeien.  Tevens ontwikkel ook je

potentiële kwaliteiten, twee-in-een dus!"

Karin Lammers (trainer Vidarte)

investeer in Jouw persoonlijke groei en professionele communicatie

wat is NLP?

NLP een methode die mogelijkheden biedt om dingen op een andere manier te bekijken. Het doel van een NLP

opleiding is dan ook het begrijpen van dat wat je waarneemt en vervolgens je patronen hierop te veranderen. Het

leidt tot inzicht en verandering met meer persoonlijke effectiviteit, flexibele communicatie en veranderingen in

denken en doen.

www.vidarte.nl - info@vidarte.nl

De NLP Introductie training geeft je het perfecte antwoord op de vraag: wat is NLP en hoe is het bij Vidarte?

Je doorloopt een soort Neuro Linguïstisch Programmeren proeverij waarbij je meteen een aantal zeer

effectieve en krachtige NLP-technieken leert. Je houdt jezelf een spiegel voor: ‘hoe communiceer ik’. De NLP

introductie cursus is kort en krachtig en de basis van de vervolgopleidingen.

 een aantal eigen patronen en past daar technieken op toe.

    • Je leert een reeks essentiële communicatietechnieken.

    • Je ontdekt een aantal eigen patronen en past daar technieken op toe.

    • Je ervaart de veelheid van NLP.

    • Je hebt zicht op de keuze om wel of niet door te gaan met de opleiding NLP practitioner +.

Kom het zelf ervaren

Heb je interesse in NLP? Wil je eerste ervaren wat het is voordat je besluit of je verder wil gaan met de opleiding

Practitioner+ bij Vidarte? Schrijf je dan nu in voor de introductiecursus: Kennis Maken met NLP . Dit is niet alleen

een geweldige manier om kennis te maken met NLP,  maar ook met  Vidarte!

Door afwisseling van theorie, praktijk en werkvormen heeft de cursus een levendig, luchtig en interactief karakter.

Na het volgen van de cursus ben je meer bewust van jouw reactiepatroon in contact met anderen en heb je

handvatten om jouw effectiviteit in de interactie met anderen te vergroten. 

Vidarte

La Vida & Le Arte, de kunst van het leven. Ok deze introductiecursus is een echte Vidarte opleiding: Meesterschap in 

het ambacht en passie voor ons vak kenmerkt de aanpak van Vidarte. Al 20 jaar de opleider in NLP en Systemisch 

Werk.


