NLP
SUMMER SCHOOL
9 t/m 11 augustus 2020

Alles wat je ooit wilde weten
over Neuro Linguïstisch
Programmeren …
…zonder een hele opleiding te hoeven volgen

NLP SUMMER SCHOOL
Een driedaags programma, speciaal ontworpen om je te laten zien en ervaren hoe NLP kan
helpen om:
je communicatie te verbeteren
het contact met anderen makkelijker te maken
je (persoonlijk) leiderschap te ontwikkelen
je carrière te versnellen
je onderneming en/of team te helpen groeien
je weerbaarder door het leven te bewegen

WAAROM WIL JE HIERBIJ ZIJN?
Een van de vele definities van NLP is ‘de leer van succesvolle mensen’. Succesvol heeft niet alleen met
‘scoren’ of geld te maken maar juist met een sterkere manier van communiceren en de kunst om effectief
te dealen met wat er op je pad komt. Dat geeft groei waar je in elke situatie wat aan hebt.
Of het nu gaat om je ontwikkeling als ouder, partner, als professional binnen een team, als leidinggevende
of in contact met klanten; in deze drie dagen leer je exact hoe jij daadwerkelijk een verschil maakt.

De kennis en vaardigheden van NLP zijn goud waard en bruikbaar in elke context.

WAAROM JE ER OOK BIJ WILT ZIJN
Als je meer wilt leren over wat het onbewuste deel van je brein kan doen
Als je wilt leren flexibeler te zijn zodat je meer balans ervaart
Als je wilt weten waarom mensen falen in hun leven en wat jij kunt doen om wel grip
te houden;
Als je regelmatig negatieve emoties ervaart en hier praktisch toepasbare
"gereedschappen" voor wilt hebben zodat je ze de baas blijft;
Als (lastige) mensen je nogal eens uitdagen en je wilt leren hoe daar
effectief mee om te gaan;
Als je op zoekt bent naar wat je "drijft" en motiveert zodat je nog beter de juiste
richting kan kiezen;
Als je altijd al hebt willen weten wat NLP nou precies is en je niet een hele opleiding
wil doen;

INVESTERING, LOCATIE EN ANDERE PRAKTISCHE INFO
Dagprogramma’s van 9:30 - 17:00 uur
Start op zondag 9 augustus t/m dinsdag 11 augustus
De locatie is centraal gelegen, in Hilversum
Houd de zaag scherp. Deze investering in jezelf bedraagt
€1.950,00 ex btw en is (ook prive) fiscaal aftrekbaar
Gezonde lunches worden verzorgd
Je ontvangt een NLP deelcertificaat
De set up van de locatie is conform de richtlĳnen van het RIVM
Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers

In de NLP SUMMER SCHOOL krijg je de fundamenten van NLP aangeboden in
het volgende afwisselende programma:
Op dag 1 ontdek en ervaar je de strategie achter:
• De diepere lagen van communicatie
• Veerkracht
• Impactvolle gedragspatronen
Op dag 2 ontdek en ervaar je de strategie achter:
• Het geheim van doelen die uitkomen
• Persoonlijke drijfveren
• Krachtige overtuigingen
Op dag 3 ontdek en ervaar je de strategie achter:
• De kracht van kwalitatief contact maken
• De invloed van taal op jezelf en op anderen
• Effectief omgaan met weerstand

Uit de NLP SUMMER SCHOOL neem je mee:
Inzicht in jezelf en waarom je doet wat je doet
Vaardigheden voor optimale communicatie met anderen
Hoe vastgeroeste patronen te veranderen
Kennis die 99% van andere trainingen overbodig maken
Meer vrijheid in je denken, doen en voelen
Ruimte in mentale blokkades en "rem" in je leven
Technieken om het gedrag van anderen te beïnvloeden
Meer controle over jouw eigen leven
Wat NLP nou eigenlijk is
En veel meer…

DE TRAINERS
Regine Overbeeke
Ruim 20 jaar ervaring als trainer en coach.
Deze driedaagse heb ik samen met Stephan ontwikkeld om -juist door de ervaring
van de Corona tijd- jou een gedachtengoed en manier van communicatie aan te
reiken waardoor je in alle situaties grip kan houden.
Geen zweverig gedoe, gewoon praktisch toepasbaar met direct resultaat.
https://www.overbeeke-deweert.com
https://www.linkedin.com/in/regine-overbeeke-de-weert-6827a912/

Stephan Bereiter
Ruim 20 jaar ervaring als leiderschap trainer en team performance coach.
NLP is een verander- en leermethodiek die hands-on en doelgericht is.
Best handig om daar meer van te weten in deze tijd van verandering, toch?
Geen zweverig gedoe, gewoon praktisch toepasbaar met direct resultaat.
https://www.teamcoachingeurope.eu | https://nlpleadership.nl
https://www.linkedin.com/in/stephanbereiter/

PAK HET STUUR!

