NLP-Practitionersexamen
‘Je ongekende vermogens’
Uitgangspunt: Met nog groter zelfvertrouwen met NLP je
succes te vergroten in je eigen leven en in het leven van de mensen om je heen.
Inzet: Dat betekent dat we vooral ook een inspanning willen vragen van jullie en natuurlijk ook van
ons zelf. Uiteraard een inspanning waarvan we weten dat het een uitdaging is, waar we echt voor
gaan!
We gaan er een heel leerzame en fijne ervaring van maken voor ons allemaal.
Examenonderdelen:
1. Het theoriedeel
Dit deel bestaat uit het beantwoorden van een stuk of 70 vragen over de modellen, technieken
en begrippen die we in de vier NLP cursussen gedaan hebben. Je kunt dit thuis in alle rust doen
en er je eigen ervaringen in opnemen.
2.

Het praktische deel
a. We dagen je uit om een NLP-techniek die jou speciaal aanspreekt met de hele groep
te doen. Dus uitleg, instructie en begeleiding, denk er maar vast eens over na wat je
gaat kiezen.
b. Eén van de groepsleden brengt een casus in. Alle groepsleden noteren welke NLPtechnieken hiervoor zinvol zouden kunnen zijn.
c. Verder willen we je vragen om eigen ervaringen met bepaalde NLP-technieken te
presenteren naar de groep.
d. Een gezamenlijke oefening om iets voor je leven mee te nemen.

Data en plaats:

Oefenavond in maart (we overleggen met je over de datum). Tijd: 19.00-22.00). Plaats bij ons thuis:
Van Nispensingel 5, 8016LM Zwolle.
Examendag/avond komen we nader overeen.
Vergoeding:

We willen jullie vragen om voor de oefenavond en het examen ook een financiële bijdrage van
€100,- te doen op IBANNL94 TRIO 0338 4113 64. t.nv. Quaker Hulpfonds Religieus Genootschap der
Vrienden, Quakers, te den Haag (dit is als gift aftrekbaar voor de belasting, ANBI). Voor wie dit een
bezwaar is, treffen we graag een regeling. De opbrengst hiervan zullen we besteden aan het geven
van NLP-cursussen in Palestina en in Kroatië/Servië.
Natuurlijk gaan we samen dit spannende proces tot een succes maken!
Sytse en Marlies Tjallingii

