Opleiding
HBM & NLP Trainers Training

Waarom de HBM & NLP Trainers Training bij myHBMcenter?
De HBM & NLP Training onder leiding van Eelco Wisman, de eerste Nederlandse Master Trainer namens
de ABNLP geeft je de mogelijkheid:
•

Je te ontwikkelen tot dé trainer die, mede door

•

HBM , authenticiteit naar buiten brengt of je nu
met kleine of hele grote groepen werkt.
•

•

Trainingen te geven waarin je merkt als trainer
mentaal en fysiologisch een role model te zijn

•

•

en te certificeren.
•

de NLP-Practitioner- en Master Practitioner

Trainingen te geven die mensen bekrachtigen en

Opleidingen met HBM® verder uit te bouwen

heden alleen van durfden te dromen.

•
•

De kennis die je tot je hebt genomen tijdens

en uit te dagen.

naar het niveau van Trainer.

stimuleren dat uit zichzelf te halen waar ze tot op
•

Je eigen NLP-instituut te starten en NLPPractitioners en Master Practitioners op te leiden

Als trainer bulletproof te worden en je publiek,
van welke grootte dan ook, te boeien, te leiden

Je als Certified Trainer of NLP kenbaar in het
bedrijfsleven te maken.

voor je publiek.
•

De grote namen uit de NLP Trainers wereld
te modelleren.

®

•

Je inzicht te geven in hoe jij als mens acteert

Je publiek van improductieve naar productieve

en contact maakt met het beste in jezelf (HBM®)

stemmingen te helpen.

waardoor jij met jouw authenticiteit voor jezelf en
voor jouw omgeving het verschil gaat maken.

Je publiek te ‘entertrainen’ en een fantastische
storyteller te worden.

•

De grootste stap in je eigen ontwikkeling te zetten.

Betrokken, serieus en met plezier en humor

•

De theorie van de authentieke trainer, presentor,
performer, mens daadwerkelijk te praktiseren door

voor de groep te staan.

hem te zijn.
Voor wie?
Deze HBM & NLP Trainers Training is bedoeld:
•

Voor ervaren sales-, management-, leadership-,

Voor mensen die een verdiepingsslag willen maken
in het vinden van hun eigen authenticiteit zodat

of graag training willen gaan geven en graag een

ze het verschil weten te maken en de gewenste

authentieke, excellente trainer willen worden of

impact hebben op zichzelf en hun omgeving.

al denken te zijn en die volledig at ease willen zijn
•

•

en team Trainers, mensen die al training geven

•

Ben je gecertificeerd Master Practitioner of NLP

voor hun groep.

en wil je die verdiepingsslag of misschien wel

Voor mensen die graag NLP Practitioner en Master

verlichtingsslag op het intermenselijk gedrag als

Practitioner Opleidingen willen geven en de

Mens en Trainer.

deelnemers willen certificeren namens de ABNLP.

Opleiding
HBM & NLP Trainers Training

Wat leer je in de HBM & NLP Trainers Training?
Groepsrapport & Goalsetting, Group process & Groupdynamics, Trainers Stage Performance & Platform Skills,
Physiology of Charisma, Training & Exercise Design, NLP Practitioner & Master Practitioner Presentations,
Effective Demonstrations, Testing & Evaluation, Running your NLP Business successfully, Different Training/
Speaking/Performing models, Being the Authentic HBM & NLP Trainer.
Hoe kun je in 18 dagen je NLP trainerscertificaat behalen?
De opleiding bestaat uit 18 dagen verdeeld over vijf blokken van respectievelijk 4, 3, 4, 3 en als laatste weer
4 dagen. Dit laatste blok zijn de 4 trainers-evaluatie dagen. Ter voorbereiding beluister je het Engelstalige
Pre-study pakket ‘Presenting Magically’ van dr. David Shephard. 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

Toelatingseis
De toelatingseis is gecertificeerd NLP Practitioner en Master Practitioner of NLP.
Eelco Wisman mag certificeren namens de American
Board of NLP (ABNLP).

Wat als je de HBM & NLP Trainers Training hebt afgerond?
Dit boeiende ontwikkeltraject geeft je de mogelijkheid zowel op individueel, team als op organisatie niveau
blijvende veranderingen te bewerkstelligen. myHBMcenter heeft zich bij de voorbereidingen voor deze
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 deze vernieuwde HBM & NLP Trainers Training.

Je staat ontspannen voor welke groep dan ook. De mensen in jouw publiek herinneren
zich jou als spreker of trainer omdat ze niet alleen je informatieoverdracht fantastisch
vinden maar ook je enthousiast manier van performen enorm waarderen. Je staat als
rolemodel voor de groep en geniet zelf van jouw bewuste en onbewuste aansturing
van je publiek. “You are as much you as you can be”

Duur

18 dagen
Ben je geïnteresseerd?

Investering (excl. 21% BTW)

Schrijf je dan in via de online agenda.

€ 5.200,-

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

