NLP Masterpractitioner
NLP is niet alleen een onontbeerlijke aanvulling op het
instrumentarium van professionals en leidinggevenden,
maar is van grote waarde voor iedereen die zijn leven
ten volle wil leven. Waar mensen vasthouden aan
zekerheden en vastgeroest lijken in hun oude
patronen, biedt NLP een oplossing.
NLP geeft inzicht in je eigen weerstanden en
overtuigingen en helpt deze om te buigen en/of los te
laten.
NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en
geeft inzicht in communicatie in de breedste zin van
het woord. De uitspraak dat ervaring is wat we er zelf
van maken, wordt met NLP sterk onderbouwd.
NLP kan helpen het leven te leven, te leren
en te veranderen. NLP is breed toepasbaar
voor persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling en voor persoonlijke groei.
NLP geeft je inzicht in hoe je waarneemt,
Het maakt je bewust van de manier
waarop je je zelf en wereldbeeld creëert
en dat vervolgens tot uitdrukking brengt
in je gedrag, emoties en taal.
Gedrag hangt natuurlijk ook samen met
de context waarin je je bevindt.
Uitgangspunt hierbij is dat jij zelf aan het roer
staat. Jij bent de regisseur van je eigen leven en
dus in staat om iets anders te creëren.
Wil je zelf bewuster door het leven gaan? Jezelf
en anderen beter leren kennen? Je eigen wereld
creëren? Volg dan de NLP opleidingen bij
Heart Systems Nederland.
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NLP Masterpractitioner
Na het afronden van NLP Masterpractitioner
ben je in staat om:
 bewust te worden van je eigen
overtuigingen die jouw werkelijkheid
vormen (of gedrag tegenhouden);
 in het verleden ontwikkelde beperkende
overtuigingen (over jezelf en anderen) te
veranderen naar meer stimulerende
overtuigingen;
 een probleem te benaderen vanuit de
onderliggende strategie die is gehanteerd
en een nieuwe strategie te ontwikkelen en
aan te leren;
 diepgewortelde emoties aan te pakken en
om te buigen;
 menselijke vermogens te modelleren en
deze voor het bereiken van je eigen
resultaten toe te passen;
 de waarden en normen die jouw leven
belangrijk maken te ontdekken en na te
leven;
 nog dichter bij jezelf te komen door vanuit
je eigen identiteit te handelen.

When logic starts functioning as Love
Love becomes logic

Certificering
Voor de certificering en inhoud van haar NLP
opleidingen volgt Heart Systems Nederland de
hiervoor internationaal geldende richtlijnen.
Behalve een dosis inzet en het in voldoende
mate voortgang boeken op de praktische
uitoefening, is het relevant dat je:
 dat je maximaal 5 dagdelen afwezig bent;
 voldoende tijd besteedt aan intervisie en
zelfstudie;
 een praktijkvoorbeeld uitwerkt;
 een modelleringsverslag gebaseerd op
een gewenste Outcome (eindresultaat)
voor jezelf uitwerkt en aan de groep
presenteert;
 deelneemt aan praktische testen aan het
einde van de opleiding.

Doelgroep
De NLP Masterpractitioner is voor
iedereen die de NLP Practitioner met een
internationaal erkend certificaat heeft
afgerond en verder wilt werken aan zijn
persoonlijke ontwikkeling. Zowel voor je
eigen ontwikkeling of je ontwikkeling op
professioneel, zakelijk vlak. Je moet
minimaal 18 jaar zijn en in het bezit van
een HAVO- of MBO diploma.

Data, lestijden en locatie
De NLP Masterpractitioner wordt verspreid
over 20 dagen. We werken met kleine
groepen van minimaal 8 tot maximaal 12
deelnemers.
De lestijden zijn van 9.30 uur tot 17.30 uur
en de opleiding wordt gegeven bij Heart
Systems Nederland te Geulle (ZuidLimburg).
Meer informatie over de exacte data en
locatie is terug te vinden op de website
van Heart Systems Nederland.

Investering, registraties en
trainer
De investering bedraagt €2995,00
(vrijgesteld van BTW). Dit is inclusief
documentatie, locatie en lunch.
Heart Systems Nederland staat als
opleidingsinstituut geregistreerd bij de
Nederlandse Vereniging van NLP (NVNLP)
en is geaccrediteerd door de Vereniging
Integrale Vitaliteitskunde (VIV) en Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd.
Chantal Bieshaar is
eigenaar & hoofdtrainer
van Heart Systems NL.
Ze heeft daarnaast
ruime ervaring in
verschillende (mgt)
functies, waarvan meer
dan 15 jaar op het
gebied van (interim) HR.
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