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Met deze NLP Master Practitioner krijg je het
volgende:
•	je leert het beste uit de NLP technieken te halen
en er creatief mee om te gaan
•	je leert je brein, gevoel, en emoties goed
beheersen en te gebruiken om mensen nog
beter te motiveren en te helpen
•	je leert om mensen te helpen om te gaan met
nare gedachtes over het verleden en de toekomst
•	je leert een breed scala aan hypnose technieken
voor de bestrijding van pijn, het terughalen van
bijzondere herinneringen, en onbewuste ja/nee
signalen implementeren
•	je leert Design Human Engineering toe te passen
bij jezelf en anderen
•	je leert vaardigheden voor spreken in het
openbaar
•	je internaliseert hoe je ten alle tijden een
onstuitbare motivatie kunt oproepen

Inleiding
De NLP Master Practitioner een geheel andere opleiding dan de NLP Practitioner. Waar in de NLP Practitioner de nadruk ligt op technieken en methodes,
is het doel van de NLP Master Practitioner vooral vaardighedentraining. Vaardigheden die achtereen bij de NLP Master Practitioner inhoud aan bod komen,
zijn onder andere: creatief nieuwe NLP bedenken, hypnose-vaardigheden,
tonaliteit, presentatie-vaardigheden, motivatie-vaardigheden. Op deze manier
leer je naast de methoden en technieken uit de NLP Practitioner, ook zelf
nieuwe dingen toevoegen aan de NLP Master Practitioner inhoud. Tijdens deze
training wordt ook uitgebreid geput uit de bagage, de kennis en kunde en
andere achtergrond van de deelnemers zelf. Zodat je alles wat je tot nu toe
elders hebt geleerd op een goede manier leert combineren met NLP. Het doel
van de NLP Master Practitioner is om ervoor te zorgen dat je leert om zo creatief mogelijk met alles van NLP om te gaan, zodat je je eigen NLP in nog meer
delen van je leven kunt verwerken en de vaardigheden nog beter kunt uitoefenen om mensen positief te beïnvloeden.

NLP Amsterdam is een initiatief van Licensed
NLP Master Trainer™ Joost van der Leij en
Licensed NLP Trainer™ Briseïs Scheiner.
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HET EERSTE BLOK 28/29/30 september 2018
van 10-17 uur
NIEUWE TECHNIEKEN UITVINDEN
In het eerste weekend gaan je aan de slag om
zelf nieuwe NLP technieken uit te vinden op
verschillende gebieden. Je leert onder andere om
op andere manieren gevoelens te neutraliseren en
positieve gevoelen op te roepen, negatieve beelden
te vervangen door positieve beelden en negatieve
gedachtes snel te laten verdwijnen.. Daarnaast ga je
aan de slag met variaties op werken met tijdslijnen
om nare situaties uit het verleden te laten
verdwijnen, in het nu nieuwe, krachtigere emoties
te voelen of zelfs om problemen in de toekomst op
te lossen. Ook gaan we aan de slag met de Swissshh
om ook op die techniek variaties te bedenken en
te oefenen. Kortom je gaat aan de slag met de
NLP basistechnieken om ze op zo een manier te
veranderen dat ze bij jouw persoonlijke stijl, kennis
en kunde passen en aansluiten bij de hulpvraag en
persoonlijkheid van de personen waar je techniek
bij doet. Het gaat er dus om dat je loskomt van wat
je geleerd is in de NLP Practitioner om je eigen
technieken te maken, die nog beter werken voor
jezelf en anderen.

HET TWEEDE BLOK 26/27/28 oktober
van 10-17 uur
GEAVANCEERD GEBRUIK MAKEN VAN TRANCE
EN HYPNOSE
Het tweede weekend staat in het teken van
hypnose en gaat opnieuw om de creatieve omgang
met eerder aangeleerde vaardigheden. In dit blok
van de cursus wordt uitgebreid ingegaan op alle
mogelijkheden rond hypnose en hypnotherapie.
NLP is de beste manier om aan hypnose en
hypnotherapie te doen omdat de bedenker van
NLP, dr. Richard Bandler, NLP vormgegeven heeft
aan de hand van het werk van Milton Ericsson,
de grondlegger van de moderne hypnotherapie.
Bandler staat alom bekend als het beste in hypnose
wereldwijd en zijn hypnose-technieken zijn dan de
kern van al het gebruik van hypnose wereldwijd.
Op basis van onze ervaringen tijdens de NeuroHypnotic Repatterning (NHR) training, ga je
een aantal dingen leren. Allereerst zal je de arm
levitatie als test gebruiken om te zien hoe diep
iemand in trance is. Je gaat oefenen met diep
trance identificatie om op een unieke wijze het
leven en werk van een idool in je op te nemen, te
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begrijpen en te integreren. Super handig voor
als je de skills van iemand wil overnemen. Verder
zal je leren hoe je pijn kunt bestrijden door
middel van trance en hoe je ja/nee signalen kunt
implementeren om direct met het onbewustzijn te
communiceren wanneer iemand in trance is. Ook
leer je een aantal snelle trance inducties, waarmee
je iemand in enkele seconden in trance kunt krijgen
door gebruik te maken van patroon interrupties,
zoals de handshake interrupt. Als laatste leer je hoe
je met behulp van hypnose innerlijke schoonheid
kunt bewerkstelligen en hoe je een bijzondere
herinnering tot in detail terug kan halen en
opnieuw kan beleven.
In
HET DERDE BLOK 23/24/25 november
van 10-17 uur
SPREKEN IN HET OPENBAAR, PRESENTEREN
EN OPTIMAAL JE STEM GEBRUIKEN
In het derde weekend leer je alle
presentatietechnieken die wij van Richard Bandler,
Kate Benson en Owen Fitzpatrick heb geleerd
en komt er een gastdocent die je leert om het
maximale uit je stem te halen. In het kort leer je:
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De zeven pilaren van spreken in het openbaar die
ervoor zorgen dat een spreker overtuigt. Goed
omgaan met bezwaren en vragen aan de hand
van het Neurogram® persoonlijkheidstype van
je publiek. Hoe je verhalen gebruikt om mensen
onbewust te beïnvloeden. Wat de structuur is van
een overtuigend verhaal. Retorische technieken
die het makkelijker maken om een publiek toe
te spreken. De structuur van motivatie zodat je
bij iedere toehoorder niet alleen de boodschap
over brengt, maar hen ook in actie brengt. Het
gebruik van zogenaamde Nested Loops om impact
te maken en je boodschap diep bij mensen te laten
doordringen. En als laatste de kracht van framen.

Tijdens deze module ben je dus veel bezig
presentaties in elkaar te steken en om
daadwerkelijk voor een groep te oefenen met
presenteren.

Naast ons deel wordt je stem een middag lang
getraind door een stemcoach om te leren hoe je
je stem gebruikt voor een maximaal effect. Met
gastdocente Tenar van Kooten – Niekerk. Tenar is
opera zangeres aan het conservatorium geweest en
werkt nu al jaren als stem coach. En bij presenteren
en spreken in het openbaar geldt dat hoe meer
variatie in je stem, hoe meer charisma je hebt op
het podium. Het is dus een onmisbare vaardigheid
om je stem optimaal te kunnen gebruiken.

Aan de hand van onze ervaringen tijdens de Design
Human Engineering (DHE) training, gaan we de
volgende dingen doen:
Een oefening in de hiërarchie van waarden om te
ontdekken aan welke waarden jouw leven moet
voldoen om een goed leven te zijn. Vaak kom je hier
ook achter gebreken, of waarden waar meer tijd
en energie in gestoken mag worden, waardoor je
een nog fijner leven kan leiden. Het creëren van
een gevoel en ervaring van onstuitbare motivatie,

HET VIERDE BLOK 14/15/16 december
van 10-17 uur
META-PROGRAMMA’S & ONSTUITBARE MOTIVATIE
Dit laatste weekend staat in het teken van metaprogramma’s om nog effectiever met jezelf en
anderen aan de slag te gaan en om onstuitbare
motivatie en andere uitermate nuttige emoties
zonder moeite aan te zetten.

N L P. A M S T E R D A M P R E S E N T E E R T D E N L P M A S T E R P R A C T I T I O N E R

wat door middel van een propulsion systeem wordt
geïnternaliseerd en geautomatiseerd in jouw leven.
Je leert een aantal sorteer methodes op basis van
meta-programma’s om je leven nog duidelijker
te maken, zaken beter uit elkaar te houden en
excellente communicatie naar een nieuw niveau te
tillen. Als laatste gaan we aan de slag met DHE om
geheel nieuwe ervaringen te creëren, energierijke
toestanden op te bouwen en een geheel nieuwe
manier te leren om met submodaliteiten aan de slag
te gaan.
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LICENSED NLP TRAINER™
BRISEÏS SCHEINER
Vanaf 2005 is Briseïs Scheiner bezig met het geven
van trainingen en het werken als gediplomeerd
coach. Na haar studie aan de Academie voor
Coaching en Counselling te hebben afgerond heeft
zij haar NLP opleidingen gedaan bij de Society
of NLP, waarna ze gecertificeerd NLP Trainer
werd. Tevens heeft zij vele masterclasses gevolg
bij Dr. Richard Bandler en heeft zij in 2015 haar
certificaat voor Teaching Excellence ontvangen,

een opleiding in het gebruik van NLP in combinatie
met kinderen, jongeren en docenten. Ook heeft
zij vele jaren geassisteerd bij de trainingen
van Joost van der Leij en Kate Benson en is zij
Neurogramtrainer®.
Als gediplomeerd coach en trainer ondersteunt
Briseïs Scheiner mensen op hun weg naar
zelfontwikkeling. Haar doel is om ondersteuning
te bieden met belangrijke levensvragen, complexe
persoonlijke problemen simpel op te lossen en
tools mee te geven zodat iedereen in de toekomst

zelf ook makkelijker om kan gaan met deze vragen
en problemen. Zij heeft een praktijk in Amsterdam
en in Berlijn en geeft regelmatig trainingen in
Amsterdam en op Texel. Ze is uitgerust met een
breed scala aan verschillende technieken, waarvan
de meest belangrijke NLP, Hypnose, en het
Enneagram zijn.

LICENSED NLP MASTER TRAINER™
JOOST VAN DER LEIJ
Sinds Joost van der Leij in 2000 training in
Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) bij dr.
Richard Bandler is gaan volgen, is Joost van der
Leij gecertificeerd tot NLP Master Trainer alsmede
ook in Neuro-Hypnotic Repatterning (NHR) en
Design Human Engineering (DHE). Daarnaast is
Joost van der Leij ook door de Vrije Universiteit
van Amsterdam gecertificeerd trainer/coach in

Organizational Behavior Management (OBM).
Sinds dien geeft hij al jaren de NLP opleidingen
in Amsterdam en is hij door Dr. Richard Bandler
persoonlijk onderscheiden met de NLP Master
Trainer titel die maar weinig trainers hebben
wereldwijd, als teken van waardering en kunde.

de Big Five, de ICD-10 persoonlijkheidsstoornissen
van de WHO en neurowetenschappelijk onderzoek
naar de invloed van neurotransmitters en
breinstructuur op de persoonlijkheid. Neurosofie®
is zijn filosofisch programma waarbinnen hij
moderne filosofie combineert met de nieuwste
inzichten uit de neurowetenschappen.

Een jaar geleden is zij samen met Joost van der
Leij het platform NLP.Amsterdam begonnen.

Joost van der Leij heeft twee methoden
ontwikkeld. Het Neurogram® is zijn
persoonlijkheidsleer gebaseerd op het Enneagram,
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KWALITEITSGARANTIE VAN DEZE TRAINING
Deze NLP Practitioner opleiding is gelicenceerd
en gecertificeerd door Dr. Richard Bandler en The
Society of NLP. Niet alleen ontvang je na afloop
het NLP practitioner certificaat van The Society
of NLP met originele handtekening van Dr. Richard
Bandler, maar krijg je ook een licentie om de NLP
kwaliteitszegel te mogen gebruiken ten teken
van het feit dat je NLP op de juiste manier hebt
geleerd. Het NLP Practitioner certificaat van The
Society of NLP is wereldwijd het meest erkende
NLP certificaat.
Daarnaast kan je je aansluiten bij NLP Kring als
NLP Kring Coach wanneer je NLP daadwerkelijk
gaat gebruiken tijdens je coaching.

Het tarief voor de NLP Master Practitioner is
€2750,- incl. 21% BTW
Omdat we hard ons best doen voor zoveel mogelijk
mensen deze bijzondere training mogelijk te
maken en omdat het ons erg helpt wanneer
mensen vroeg boeken zijn er voor deelnemers die
vroeg boeken kortingen volgens de onderstaande
tabel.
Data			
Voor 1 juni 2018		
Voor 1 september 2018

Korting		
500,-		
250,-		

De dagen duren van 10.00 tot 17.00 uur met een
lunchpauze van een uur.
Koffie en thee zijn aanwezig.
Wanneer je je voor deze bijzondere en effectieve
training wilt inschrijven, ga dan naar:

Inschr ijfformulier

Tarief
2250,2500,-

Data:
28/29/30 september 2018:		
26/27/28 oktober 2018:
23/24/25 november 2018:
14/15/16 december 2018:
De trainingen vinden plaats in:
NLP.Amsterdam
Startbaan 8
1085 XR Amstelveen
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