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NLP Business Master Practitioner - Ta ditt ledarskap till nästa nivå! 
 
Vill du bli en mästerlig ledare? 

På NLP Business Master Practitioner erbjuder vi konkreta verktyg och strategier för personlig 
utveckling inom ledarskap. 
Vad skulle det betyda för dig och ditt företag om alla fick tillgång till sina bästa resurser? 

Att bli mästerlig - innebär att du kommer att få en djupare kunskap om: 

• Mästerligt ledarskap – skapa din egen framgångsmodell genom modellering 
• Framgångsrika resultat – med värderingar och övertygelser som hävstångseffekt 
• Effektiva och vinnande team med hjälp av system- och gruppdynamik 
• Stimulera andra människors motivation genom metaprogram och specifik 

kommunikation 
• Coachande ledarskap - coacha dig själv och andra 
• Förmågan att skapa utveckling för dig själv och andra genom feedback 

Modul 1: Modellera Mästerskapet, 23–25 november 2021 

Modellering, grunden i NLP, handlar om att fånga och kopiera mästerskapet. Allting som har 
sagts och gjorts har sagts och gjorts av någon och är därmed möjligt att fånga och kopiera.  
Du lär dig olika sätt att modellera för att själv kunna ta fram recepten på andras mästerlighet 
och applicera på dig själv. Kunskapen om hur man modellerar kan du använda både privat 
och i din yrkesroll, för att öka medvetenheten hos dig och dina medarbetare och för att hitta 
strategier som leder till ökad effektivitet. 

Modul 2: Hitta och stimulera andra människors motivation med hjälp av påverkande språk, 
11–13 januari 2022 

Vi människor kommunicerar genom våra egna tanke- och motivationsmönster. Vi 
responderar direkt när någon ”talar vårat egna språk”.  
Påverkande och motiverande språk är ett sätt att möta individer och grupper i deras egna 
språkmönster för att väcka deras intresse och motivation. Det påverkande språket är såväl 
situations- som individanpassat och en teknik för att lätt förstå hur individer blir motiverade, 
hur de processar information och hur de fattar beslut. Du lär dig använda det påverkande 
språket för att stimulera och motivera andra, både på det privata planet och i din yrkesroll. 

Modul 3: Det emotionella ledarskapet, 15–17 februari 2022 

Du får kunskap om det emotionella ledarskapet, vilket handlar om våra känslor och hur vi styr 
våra egna känslor. Tänk om det finns känslor som är signaler på att vi behöver agera och 
göra en förändring. Och tänk om det är som så att vi kan påverka vilka känslor vi odlar i vår 
”emotionella trädgård”. Vilka känslor vill du ska växa i din ”trädgård”? Och vilka känslor vill du 
odla i ditt ledarskap och hos dina medarbetare?  

Modul 4: Framgångsrika resultat - med hjälp av värderingar och övertygelser som      
                hävstångseffekt, 29–31 mars 2022 
 

Du får fördjupad kunskap om hur våra värderingar och övertygelser påverkar de dagliga 
besluten, oavsett om det handlar om att uppnå egna framgångsrika resultat eller om det 
handlar om att leda en organisation i en viss riktning. Våra övertygelser och värderingar är 
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kraftfulla drivkrafter och kärnan i, varför vi gör som vi gör. Genom att lyfta fram, titta på samt 
utmana våra övertygelser och göra medvetna prioriteringar bland våra värderingar kan vi 
åstadkomma en hävstångseffekt som gör det båda lättare och enklare att nå dit vi vill. 

Modul 5: Skapa effektiva och vinnande team, 3-5 maj 2022 

Du får färdigheter att skapa effektiva och vinnande team. Vi djupdyker i systemteori och 
gruppdynamik för att skapa en förståelse för var teamet är och vad det behöver för att 
komma vidare. Med hjälp av både nya verktyg och de verktyg du redan har i din 
verktygslåda går vi igenom vilka verktyg du kan använda i olika situationer, för att få teamet 
att komma vidare till nästa nivå så att det blir ett effektivt och vinnande team. 

Certifiering 2 juni 2022 

Du kommer att ha möjlighet att genom närvaro, aktivt deltagande och inlämnande av 
godkända certifieringsuppgifter, få ett INLPTA NLP Business Master Practitioner certifikat. 
   
NYA DATUM  

Modul 1: 23-25 november   - Modellera mästerskapet. 
Modul 2: 11-13 januari  - Hitta och stimulera andra människors motivation. 
Modul 3: 15-17 februari  - Det emotionella ledarskapet. 
Modul 4: 29-31 mars - Framgångsrika resultat - med hjälp av värderingar och  

  övertygelser som hävstångseffekt. 
Modul 5: 3-5 maj   - Skapa effektiva och vinnande team. 
Cert dag: 2 juni  - Certifiering av INLPTA NLP Business Master Practitioner. 
 
Plats: Östergårds konferens, Danderydsvägen 144. Danderyd 

Förkunskap: NLP (Business) Practitioner.	

Investering: 66 500 :- exkl. moms. Ink. kursmaterial, fika, lunch, möjlighet till ett internationellt 
INLPTA certifikat. Självklart kan vi dela upp faktureringen på ett sätt som passar dig. 

Vill du veta mer? Slå oss gärna en signal så berättar vi mer.  
                              Christina - 070 595 60 57 
                              Anna - 070 255 95 79 

Varmt välkommen! 

 

 


