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Vill du gå från excellent till outstanding?
Vill du bli tydligare på att kommunicera?
Vill du kunna optimera dina sinnestillstånd och nå bättre resultat?

En internationell certifieringsutbildning i kommunikation för kraftfulla 
sinnestillstånd, framgångsfaktorer och din egen optimala potential. Du lär dig 
NLPs effektiva modeller, metoder och strategier baserad på modern psykologi 
och hjärnforskning. Du får effektiva verktyg för din egen personliga utveckling, 
som du samtidigt kan använda som framgångsfaktorer i ditt arbete och karriär.

Tid: 
3 moduler á 4 dagar. 
Integreringsuppgifter mellan.  
120 timmar enligt internationell NLP standard.
Modul 1: 11-14 maj
Modul 2: 8-11 juni
Modul 3: 8-12 augusti, certifiering 

Plats:  
Stockholm

För vem?
Ledare, företagare, lärare, terapeuter, hälsoarbetare, 
säljare, kommunikatörer och alla som vill bli effektivare 
i sin kommunikation och leva sitt liv i hela sin potential. 

Certifieringsorganisation: ICNLP
 
Kostnad/investering: 35 000kr exkl. moms för företag 
(inkl. moms för privatpersoner)
 
Anmälan och information:  
vipconsulting.se/nlp info@vipconsulting.se

Certifierad NLP Practitioner



”I’m going to stand outside 
So if anyone asks, I’m outstanding!”

Ur innehållet:
 
Modul 1:
Rapport att skapa kontakt, Grundantaganden och ekologi, Mål och 
resultatmodellen, Kommunikationsmodellen, Representationssystem, 
Submodaler, Att hantera sinnestillstånd, Mental Träning.

Modul 2: 
Ankring, Zoomning, Värderingar och övertygelser, Disneystrategin, 
Metaforer, Metamodellen, Neurologiska nivåer, Parts integration, 
Perceptuella positioner, Associera och Dissociera, Tidslinjer.

Modul 3: Certifieringsmodul
Generator för nytt beteende, Miltonmodellen, Medvetet/Omedvetet 
tillstånd, Omstrukturering,  Personlig Inventering, Svisch, Systemteori, 
TOTE.
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Vad är NLP? 
 
Neuro: Hjärnan och nervsystemet. Bygger på modern 
hjärnforskning Neuro science. 

Lingvistisk: Språket och orden och dess betydelse för  
våra tankar, känslor och handlingar. 

Programmering: Hur vi skapar våra invanda beteende-
mönster och hur vi kan förändra dem. 

NLP är en snabbt växande metod för kommunikation och 
personlig utveckling.
NLP kan användas inom olika områden som ledarskap,  
teamutveckling, coaching, marknadsföring, försäljning, 
hälsa och pedagogik.

I utbildningen ingår en mängd olika 
processer, modeller och strategier för:

Kommunikation och förhandling
Inre och yttre ledarskap
Förändringsprocesser
Mål, resultat och värderingar
Stress- och tidshantering
Etiska förhållningssätt
Personlig utveckling
Teamutveckling
Coaching
Feedback
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