Academie voor Psychologica
Opleiding NLP Practitioner Enschede
“investeer in je eigen vermogens”
Bereik je wat je voor ogen hebt, privé of zakelijk? Met de opleiding NLP practitioner
leer je meer over je eigen gedrag en dat van anderen. Je ontdekt hoe je je
communicatie kunt inzetten om je doelen te behalen. De opleiding NLP practitioner
van Academie voor Psychologica is interessant als je jezelf wilt ontwikkelen, je
communicatievaardigheden wilt verbeteren of een beter contact wilt opbouwen met je
omgeving. Dat wat je leert is zowel privé als zakelijk toepasbaar. Meer informatie
vind u op www.avpl.nl via de link ‘NLP opleidingen’ en dan ‘NLP practitioner.
De vrijdag opleiding NLP practitioner bestaat uit 13 vrijdagen van 9:30 tot 20:00 uur
en een certificatieweekend. Tussen de middag en omstreeks 17:00 uur houden we een
pauze. Wij verzorgen de koffie, thee en lunch. De indeling van de drie dagdelen
zijn als volgt: 09:30 - 13:00 uur | 13:45 - 17:15 uur | 18:00 - 20:00 uur.
START:
VERVOLGDATA:

vrijdag 9 maart 2018
23 maart, 13 april, 18 mei, 22 juni, 6 of 13 juli (in overleg),
14 september, 28 september, 19 oktober,
2 november, 23 november, 14 december, 11 januari 2019
certificatieweekend: 19 en 20 januari 2019

AANMELDEN:

via het inschrijfformulier op de website
(zie hiervoor ‘agenda’ of kies via locaties ‘Enschede’)

INVESTERING:

kosten en informatie vindt u op de site via de link
‘NLP opleidingen’ en dan ‘NLP practitioner’

LOCATIE:

Ruimte voor Balans
Potsweg 15 b, Enschede, www.ruimtevoorbalans.nl

“NLP stelt je ervaringen centraal. We hebben gewoontes en gedrag ontwikkeld op
basis van onze ervaringen. De manier waarop we iets waarnemen - horen, voelen,
ruiken, proeven, zien - is verschillend, daarom zijn onze ervaringen individueel en
subjectief. Echter, de structuur van die ervaringen (ons geheugen) is dat niet. Die is
universeel en bevat elementen die bij iedereen waarneembaar en voor iedereen
toepasbaar zijn.” Academie voor Psychologica - www.avpl.nl

