Opleiding
HBM & NLP Master Practitioner

Waarom de HBM & NLP Master Practitioner opleiding?
Ben je gecertificeerd NLP Practitioner en wil je een verdieping hoger? Of misschien wel lager op het
gebied van menselijk gedrag? Als coach, manager, ondernemer, psycholoog, accountmanager of omdat
je nieuwsgierig bent naar meer? De opleiding Master Practitioner of NLP heeft alles te maken met jouw
meesterschap. Het meesterschap van een reeks hele nieuwe en uiterst krachtige technieken in Neuro
Linguïstisch Programmeren, Time Line Therapy™, Hypnose en Human Being Management. Door op een
hoger ‘logical level’ te leren, zal je ervaren dat alle technieken die je al hebt geleerd veel effectiever blijken
te zijn.
Wat leer je?
I. HBM & NLP Master Practitioner
•

Uitbouwen van alle vaardigheden op NLP Practitioner- en NLP Master-Practitioner-level. Enkelvoudig
en gecombineerd.

•

De diepere achtergronden van NLP en HBM®, Quantum Linguistics, Personal Values & Metaprograms,
Geavanceerd werken met Submodaliteiten, Geavanceerd Strategie werk, Modelleren, NLP
Presentatievaardigheden, Geavanceerde onderhandelings-skills en Personal Breakthrough Coaching.

II. Master Practitioner of Time Line Therapy™
•

Hoe neem je een Detailed Personal History af.

•

Geavanceerde Time Line Therapy™ Technieken.

•

Hoe angsten tot het verleden gaan behoren.

•

Geavanceerde Integratie op het onbewustzijnsniveau.

III. Master Hypnotist
•

Geavanceerde hypnotherapie-technieken.

•

De Hypnose methodieken van Milton Erickson, George Estabrook en Dave Elman.

•

Het induceren van alle Classic Hypnotic Trance Phenomena.
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Hoe kun je in 12 dagen 3 certificaten behalen?
De opleiding bestaat uit vier blokken van drie dagen. Ter voorbereiding beluister je de 28 Engelstalige cd’s
uit het Pre-study Master Practitioner Program. De training wordt geheel in het Nederlands gegeven. Er wordt
ook gebruik gemaakt van Engels materiaal om aansluiting met de internationale NLP wereld te garanderen.
Gedurende de opleiding breng je alles wat je geleerd hebt in de praktijk en leer je de verdere toepassing en
integratie. Daarnaast word je persoonlijk begeleid door de trainers en de coaching-assistenten.

Wat als je de HBM&NLP Master Practitioner opleiding hebt afgerond?
Dit boeiende vervolg op het Practitioners Level van NLP geeft je de mogelijkheid zowel op individueel,
team als op organisatie niveau blijvende veranderingen te bewerkstelligen. myHBMcenter heeft zich bij
de voorbereidingen voor deze Master of NLP opleiding laten inspireren door Tad James, David Shephard
en Robert Smith, drie beroemde collega Master Trainers of NLP en door Eduard Baas, de grondlegger van
de HBM-Filosofie. De feedback van deze 4 Masters is geïntegreerd in de vernieuwde HBM&NLP Master
Practitioner Opleiding. De nieuwste kennis over Human Being Management, Quantum Linguistics, Meta
Programs, Values en Values Transitions. Het is tevens de opstap naar het Trainers Level, de volgende trede
in je ontwikkeling om jezelf en anderen tot meer succes en resultaat te brengen.

Duur

13 dagen
Ben je geïnteresseerd?

Investering (excl. 21% BTW)

Schrijf je dan in via de online agenda.

€ 3.488,-

Nog vragen?
Neem dan contact op met het secretariaat.
Bel 085 - 0803 709

