
Leer NLP

NLP biedt keuzevrijheid

 

Neuro Linguïstisch
Programmeren



Wat is NLP? Wat levert NLP jou op?

 NLP is veel meer dan een methodiek. Het
is een levensstijl, het is een manier van
doen, het is praktisch, effectief en creëert
wezenlijke verandering. Het leert je
begrijpen en inzicht te krijgen in waarom
je doet wat je doet, denkt wat je denkt,
voelt wat je voelt. NLP reikt je tools aan die
jou in staat stellen in beweging te komen,
om richting te bepalen, om te zijn wie je
bent.
 
NLP staat voor Neuro Linguïstisch
Programmeren. Het is ontstaan in de jaren
zeventig vanuit een behoefte te begrijpen
hoe de psyche van de mens werkt. NLP
had ook kunnen staan voor Natuurlijke
Levens Processen, omdat het een
vertaling is geworden van wat wij als
mensen al dagelijks binnen onszelf doen,
maar veelal niet bewust van zijn. NLP
wordt wel eens beschreven als het
handboek van hoe wij als mensen
functioneren die je nooit gekregen hebt
bij je geboorte.

Wil je werken aan je persoonlijke groei? 
Wil je je communicatievaardigheden naar een hoger plan tillen?
Wil je loskomen van waar je in vast zit en écht genieten van je leven?

Voor wie is NLP?

Voor mensen die verder willen groeien:
de verbinding met jezelf en je gevoel 
verbeteren
je doelen echt behalen
ontdekken wie je bent en wat je wilt
leren jezelf beter uit te drukken
omgaan met moeizame relaties

     (liefdes relaties, vriendschappen of   
      arbeidsrelaties)
 
Voor mensen die vastlopen:

als je het gevoel hebt dat je tekort
schiet
je waardeloos voelt
last hebt van depressieve gevoelens
je in een burn-out of bore-out zit of daar
niet in terecht wil komen
weinig zelfvertrouwen hebt

 
Dit zijn maar enkele voorbeelden van waar
je NLP voor kunt gebruiken.

Zelfkennis, beter leren luisteren, beter
begrijpen, beter gehoord worden, beter
begrepen worden, meer gezien en
gewaardeerd worden, beter communiceren
met je omgeving en met jezelf, bewust keuzes
kunnen maken die goed zijn voor jou, je leert
de regie en controle over je eigen leven te
nemen.
 

Het resultaat

Na de opleiding heb je al het een en ander
van je bagage kunnen opruimen, kun je beter
met anderen communiceren en heb je al
stappen gezet in wat jij zou willen bereiken in
je leven. Je hebt stappen gezet in het steeds
meer en meer leven vanuit je intrinsieke zelf. 
 
Je kunt NLP tijdens en na de opleiding overal
toepassen in je dagelijks leven, zowel tijdens je
werk, in je privéleven en op sociaal gebied. Je
brengt je functioneren in je werkzame leven
naar een volgend niveau. NLP wordt
veelvuldig succesvol toegepast in het
onderwijs, de gezondheidszorg, sport,
management, ondernemerschap, en in allerlei
vormen van psychosociale hulpverlening
(denk daarbij aan coaching en therapie). 
 
Je verdiept en verbetert de relatie met jezelf
en met de mensen om je heen. Je pakt de
regie van je eigen leven steeds meer en het
helpt je een leven te leven waar je écht
gelukkig van wordt!
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NLP Practitioner opleiding
De NLP Practitioner is het basisjaar waarin het fundament wordt gelegd van jouw NLP
vaardigheden. Je leert waardevolle gereedschappen die jij als mens kunt gebruiken om steeds
meer de regisseur van jouw eigen leven te zijn. Vanaf dag 1 begin je al met het in de praktijk
brengen van wat je hebt geleerd. 
 
Tijdens dit proces pak je innerlijke uitdagingen aan en groei je als persoon. NLP geeft je een
nieuwe manier van kijken naar de wereld. Door je als NLP Practitioner open te stellen voor
nieuwe dingen en je bewust te worden van jouw communicatie met jezelf en met de ander,
maak je ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Je herkent bepaalde
gedragspatronen en de emoties die daarbij horen. 

Wanneer je NLP goed in de vingers krijgt,
krijg je meer keuzevrijheid in je dagelijks
leven. Je ziet namelijk meer
mogelijkheden om gewenste resultaten te
bereiken. Die omschakeling in denken en
handelen kan best confronterend zijn.
Maar het resultaat is het meer dan waard:
je leven verandert in positieve zin en je
ervaart dat oude belemmeringen
wegvallen en jouw wensen ineens binnen
handbereik zijn. 
 

Deze Practitioner opleiding richt zich op
iedereen die zich als mens wil ontwikkelen,
los van de rol(len) die je hebt in werk of
privé. Jouw persoonlijke ontwikkeling is
waar wij het voor doen.

Jezelf kennen is het begin van alle wijsheid
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Wat Novalife uniek maakt

Wat NLP leren bij Novalife uniek maakt, is
dat wij volledig inzetten op persoonlijke
groei en ontwikkeling. Door de kracht van
NLP helemaal zelf te ervaren leer en
integreer je NLP het beste!  Wij geloven
dat als je écht wilt veranderen en groeien
dat je daar de tijd voor mag nemen. Onze
opleiding duurt daarom 20 dagen,
verdeeld over 5 blokken van 4 dagen. Zo
zorgen we ervoor dat jij de tijd en ruimte
krijgt die jij verdient!
 
Vanuit de kernwaarden sponsorship,
veiligheid, respect en groei wordt een
veilige omgeving gecreëerd om jouw
ontwikkeling optimaal te ondersteunen.
Hier wordt zorgvuldig en veel aandacht
aan besteed. 
 
Bij Novalife is NLP een middel tot een
hoger doel om jou toegang te geven tot
al je capaciteiten en vermogens zodat je
kunt zijn wie je diep van binnen werkelijk
bent!
 
 

NLP leren bij Novalife:

tijd voor jezelf: 5 keer 4 dagen geheel
ongestoord met NLP en jezelf aan de slag
NVNLP erkend certificaat
all-inclusive
ervaren NLP trainers &
persoonlijke begeleiding
inspirerende trainingslocatie
toegankelijk en betaalbaar
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Kijk ik om me heen, sta ik midden in mijn leven!



In onze NLP Practitioner opleiding volgen we een vast programma, waarin alle facetten van
NLP aan bod komen. Over elk onderdeel in het programma is uiteraard veel te vertellen, maar
het ervaren van deze NLP processen is wat uiteindelijk hét effect brengt. Dat doe je vanuit drie
rollen: die van Ontdekker, Gids en die van Waarnemer. Iedere rol geeft nieuwe inzichten en
verdiept de totale leerervaring. Je krijgt ook gelijk de kans zaken waar je in het dagelijkse
leven mee worstelt aan te pakken in de oefeningen.
 
Tijdens de opleiding zijn er ervaren en gecertificeerde NLP begeleiders aanwezig die daar zijn
om jou te ondersteunen in jouw ontwikkeling. Elke begeleider is tijdens haar/zijn NLP
opleiding door haar/zijn eigen processen gegaan en kan op die manier goed aansluiten bij de
innerlijke veranderingsprocessen van jou als deelnemer.

De weg van het hoofd naar het hart is kort. Leg hem af.
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Opzet opleiding

Wat leer je tijdens de NLP Practitioner?

Vorm en inhoud onderscheiden:
In NLP is het verschil tussen vorm en
inhoud belangrijk. Vorm heeft te maken
met hoe je communiceert, hoe je je
dingen voorstelt. Inhoud heeft te maken
met wat je communiceert, het verhaal wat
je vertelt. 
 
NLP basisprincipes eigen maken:
De grondhouding van NLP komt voort uit
verschillende vooronderstellingen die je
als NLP Practitioner leert eigen te maken.
Ieder mens is uniek en creëert haar/zijn
eigen versie van de werkelijkheid. Hoe dit
werkt leggen we je uitgebreid uit.
 
Contact maken met jezelf en anderen:
Door middel van het leren afstemmen op
jezelf en de ander leer je beter contact
leggen. Er ontstaat meer verbinding,
waarin je je gehoord, gezien en begrepen
voelt. Dit betreft zowel jou als de ander. 
 
Werken met je onderbewuste:
De kern van de opleiding draait om het
werken met je onderbewuste. Je leert hoe
je hiermee contact kunt leggen en hoe je
deze op een constructieve en positieve
manier kan inzetten.
 
Omgaan met grenzen:
Gezonde grenzen zijn belangrijk. Weten
waar deze grenzen liggen en hoe je ze kan
stellen is daarom een belangrijke
vaardigheid die je leert.
 

Werken met delen:
Elk persoon is één geheel, een individu met
een eigen essentie. Tegelijkertijd heb je ook
veel verschillende aspecten in jouw
persoonlijkheid. Je bent in wezen een
gemeenschap of familie van delen. Hier
maak je tijdens de opleiding nader kennis
mee en ga je op een dieper niveau mee
werken.
 
Doelen stellen:
Je leert een wens, droom of ideaal op een
duidelijke, specifieke manier te formuleren
zodat het een realiseerbaar doel wordt.
 
Taalpatronen gebruiken:
Door effectief en efficiënt te luisteren en
taal te ontleden krijg je inzicht in hoe een
ander denkt, doet en voelt. Dit is ook op
jezelf van toepassing. Hoe deze
taalpatronen precies in elkaar zitten leer je
tijdens de opleiding.
 
Diverse NLP processen inzetten:
NLP biedt een breed scala aan processen
om allerhande problematiek aan te pakken,
zoals allergieën, fobieën en trauma.
 



Adres 
Beukenhof (www.beukenhof.nl)
Capucijnenstraat 46
5074 PJ Biezenmortel
Nederland
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We beginnen de dag samen met een lekker
ontbijt. De training start om 9 uur met een
meditatie, een concentratiemoment. 
 
Daarna ga je als deelnemer in groepen van 
drie tot vijf deelnemers, met een begeleider
erbij, jouw intentie uitspreken voor deze dag. 
 
Het lesprogramma:
Vervolgens begint het lesprogramma. De
lesstof wordt in drie fases aangeboden.
Allereerst wordt de theorie behandeld,
vervolgens wordt er een demonstratie
gegeven hoe die theorie in de praktijk
toepasbaar is, en daarna ga je als deelnemer
zelf aan de slag met een oefening om de
theorie en de werking ervan bij jezelf te
ervaren. Erna volgt er een evaluatiemoment
waarbij je als deelnemer je ervaringen
woorden kunt geven en er is ruimte voor
eventuele vragen. 
 
Door deze volgorde krijg je de materie echt in
je systeem, en dus niet alleen in je hoofd.
Robert Dilts (vooraanstaand NLP
ontwikkelaar en trainer van het eerste uur)
noemt dit: “Getting it into the muscles”!
 
Pauzes:
Tijdens de dag zijn er in de ochtend en
middag koffie/thee pauzes. Voor de
lunchpauze hebben we ruim de tijd. Zo kan je
na de lunch lekker rusten, alleen of samen
met anderen wandelen of heerlijk in de tuin
zitten.
 
De lesdag wordt weer afgesloten in de
intentiegroepen met de begeleider. Er wordt
geëvalueerd hoe de intentie van die ochtend
voor je gewerkt heeft. Daarna kan je genieten
van een volledig verzorgde warme maaltijd.

Onze avonden:
Elke avond van ieder blok organiseren we iets
waar je vrijblijvend aan kan meedoen. Ook
hebben we een gezellige ruimte tot onze
beschikking waar we samen kunnen komen:
samen iets drinken, napraten, dansen en
eventueel een spelletje te spelen. 
 
Zo kan je ontspannen de dag afronden en
met een voldaan gevoel genieten van een
goede nachtrust.
 
Blijven slapen:
De meeste deelnemers blijven overnachten.
Wij raden deelnemers dit ook altijd aan!
Hierdoor ontstaat fysieke en emotionele
ruimte voor de veranderingsprocessen die je
met je jezelf aangaat. 
 
Weg van de dagelijkse routine en omgeving
voel je je vrijer om hiermee aan de slag te
gaan. Ook bevordert het de creatie van een
bijzondere band in en met de groep.
Daarnaast is het ook gewoon heel leuk en
gezellig!
 
De locatie
Onze locatie, de Beukenhof in Biezenmortel,
ademt rust en is een veilige plek om bezig te
zijn met jezelf. Er is ruimte om te leren, ruimte
om te bewegen, ruimte om lichaam en geest
te voeden, ruimte om jezelf terug te trekken
en ruimte voor plezier.
 
Biezenmortel ligt tussen Den Bosch en
Tilburg in en is makkelijk te bereiken vanuit
Nederland én België!
 

Een typische dag bij Novalife
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Trainers

Maaike volgde haar NLP opleiding bij Paul
Liekens in België. Sindsdien heeft ze als
NLP begeleider en mentor haar strepen
verdiend en werkt ze nu als NLP trainer
aan haar missie: mensen leren en
motiveren om het beste uit zichzelf te
halen.
 
Naast haar werk als trainer bij Novalife
werkt ze in haar eigen coachingspraktijk
‘Coffee and Coaching’.
 

Praktische informatie
 
In september en januari starten onze 
NLP Practitioner opleidingen.
 
Investering in jezelf:
€2645,- ex btw all-inclusive* 
(normale prijs €3365,- ex btw) 
 
* inclusief:

20 opleidingsdagen
syllabus
15 overnachtingen van do t/m zo 

(obv gedeelde 2 pers. kamer)
ontbijt, lunch, diner en koffie/thee
persoonlijke begeleiding
facultatieve avondprogramma’s

Eenpersoonskamers zijn ook beschikbaar 
voor €50,- extra per blok.
 
Gespreid betalen in vijf termijnen is mogelijk. Voor
Nederlandse deelnemers is de opleiding vrijgesteld van
BTW en zijn de opleidingskosten aftrekbaar van je
inkomstenbelasting. Belgische deelnemers kunnen
gebruikmaken van de KMO portefeuille.
 
 
Data NLP Practitioner
De data van de komende NLP Practitioner opleidingen
vind je op onze website. www.novalife.nl/nlp-
opleidingsaanbod/nlp-practitioner
 
 
Contact / Inschrijven
In 20 dagen leren we je NLP door het te ervaren. In een
veilige en ondersteunende omgeving ga je aan de slag
met jezelf. Je past NLP toe om zo oude patronen en
ballast los te laten, de regie van je leven in eigen handen
te nemen en te worden wie je bent!
 
Kijk op www.novalife.be voor meer informatie over onze
opleidingen. 
 
Het is ook mogelijk om een persoonlijk kennisma-
kingsgesprek in te plannen via www.novalife.nl/contact.
We beantwoorden dan graag al je mogelijke vragen.
 
Maaike de Boer: +31(0)6 42150722 
Richard Post: +31(0)6 42208127
 
E-mail: info@novalife.nl
 

Maaike de Boer
NLP Trainer

Richard is internationaal gecertificeerd
NLP trainer en is daarnaast gespeciali-
seerd in NLP en gezondheid. Het helpen
van anderen bij hun innerlijke groei is een
persoonlijke missie van Richard. Hij
ondersteunt hierin graag anderen,
werkend vanuit het idee van sponsorship
en ruimte geven voor wat er is.

Richard Post
NLP Trainer



Kijk op www.novalife.be voor meer
informatie over onze opleidingen of
om je gelijk in te schrijven. 
 
Maaike de Boer: +31(0)6 42150722 
Richard Post: +31(0)6 42208127
 
E-mail: info@novalife.nl
 

NovalifeNLP

novalife_nlp

novalife
 
 
www.novalife.be
 

Neem jij de sprong?

Leer NLP
 

Neuro Linguïstisch
Programmeren

"Het bracht me vooral de kracht om het heft in eigen handen te nemen. Voordien
voelde ik me makkelijk slachtoffer, en wist niet hoe daaruit te geraken. Ik kreeg
heel wat tools om op een meer gezonde manier naar mezelf te kijken, om mijn
grenzen te bewaken, om vrolijker door het leven te gaan. Dit doordat ik mezelf
steeds meer ben gaan waarderen zoals ik ben, i.p.v. wat ik graag had willen zijn."
Katia (logopediste)
 
 
"Ik voel me energieker dan voorheen, dit komt omdat er door de NLP opleiding al
behoorlijk wat emotionele ballast is verdwenen. Ik begin nu voor mezelf op te
komen en kan ook beter voor mezelf gaan staan. Dit geeft voor mij betere
relaties in mijn persoonlijk leven."
Diny (verpleegkundige)
 


