
Bliv certificeret NLP Practitioner 
Vil du blive bedre til at kommunikere og støtte andre i at nå deres mål? Vil du udvikle dig 

personligt? Så er uddannelsen som NLP Practitioner det rigtige sted at starte. Du får coaching 

teorien helt på plads, og samtidig trænet så meget at det ligger på rygraden. Du kan vælge at 

blive certificeret og dermed få adgang til videregående NLP uddannelser. 

Uddannelsen baserer sig på de grundlæggende teorier om coaching og kommunikation som 

Richard Bandler og John Grinder udviklede i starten af 1970’erne, kaldet Neuro Linguistisk 

Programmering eller forkortet – NLP. 

Der kræves ikke nogle grundlæggende forudsætninger for at deltage på denne uddannelse. 

Uddannelsen foregår som en kombination af teori, demonstrationer, praksis og refleksion. 

Dette sikrer at deltagerne både opnår den vidensmæssige baggrund og de praktiske 

færdigheder der skal til for at gennemføre en kvalitetsbevidst coachingsession. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Form Uddannelsen vil være online træning via Zoom. Der veksles mellem teori og 

praktisk træning. Der vil være plenum undervisning og gruppe arbejde. 

 

Du lærer At støtte dig selv og andre i deres personlige udvikling. 

At udvikle en række mere støttende mønstre, igennem de praktiske øvelser du 

gennemfører på kurset. 

Blive bedre til at finde din indre målsætning og motivation. 

Udvikle dit kendskab til mennesker og dine kommunikationsevner. 

 

Modul 1 Søndag d. 7/2-2021 – Kl. 9-17 

 

Modul 2 Torsdag d. 18/2-2021 – Kl. 18.30-21  

Søndag d. 21/2-2021 – Kl. 9-17  

 

Modul 3 Torsdag d. 18/3-2021 – Kl. 18.30-21  

Søndag d. 21/3-2021 – Kl. 9-17  

 

Modul 4 Torsdag d. 15/4-2021 – Kl. 18.30-21  

Søndag d. 18/4-2021 – Kl. 9-17  

 

Modul 5 Tirsdag d. 27/4-2021 – Kl. 18.30-21 Certificering 

 



Praktik  Når du skal deltage online anbefales det at du sidder uforstyrret og deltager via 

en PC. Du skal downloade applikationen Zoom, og på dagen for undervisningen 

vil du få tilsendt et link via mail. Log gerne på en halv time inden vi starter – for at 

sikre lyd og billede virker. Vi sidder klar til at hjælpe. 

 

Pris Kr. 9.000,- inkl. moms for modul 1-4, Kr. 1.000 inkl. moms for certificering. 

 

Om os Dine undervisere er Mette Jensen og Chris Grew. Vi har de sidste 20 år arbejdet 

med at skabe forandringer for både individer og virksomheder. Vi er begge 

uddannede i ledelse, psykoterapi og coaching.  

 

 

 

Tilmelding Via: 

Mette (Tlf. 22208827, mette@getbusyliving.dk) eller  

Chris (Tlf. 40299797, chris@grew.dk)   
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