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Certifierad NLP Trainer

Certifierad NLP Trainer
Med fokus på presentation & pedagogik

Vill du bli bättre på att utbilda och kommunicera 
med andra, lära dig mer om NLP och dess pedago-
gik eller hålla egna NLP-utbildningar? 

Då kan du läsa det tredje NLP-steget - NLP Trainer, där du 
tillhandahåller den kunskap som behövs för att utbilda 
andra i NLP. Som NLP Trainer kan du utbilda andra upp till 
NLP Master-nivå.

NLP Trainer är en pedagogisk utbildning för dig som vill 
bli mästerlig på att framföra presentationer, hålla tal, fånga 
dina kursdeltagares/elevers/kollegors uppmärksamhet, 
skapa goda sinnestillstånd, tänja dina och andras gränser 
m.m.

Du lär dig bl.a. att:
 • skapa optimala sinnestillstånd hos dig själv och delta-
garna. 

 • tala både till det medvetna och omedvetna.

 • designa utbildningar och träningar.

 • använda kraftfulla frågor och metaforer.

 • och mycket mer ...

Vill du certifiera genom ICNLP 
så finns två alternativ
1. Du kan skapa ditt eget kursmaterial och skicka det till Joseph 

O’Connor som kan godkänna materialet mot en engångs-
avgift. När materialet är godkänt beställer du certifikat med 
numrerade seals till dina deltagare genom ICNLP Norden. 

2. Du kan köpa färdiga kurspärmar från Unestål Education som 
har godkänt material och certifikat med numrerade seals 
beställer du genom ICNLP Norden.

Efter genomförd och godkänd
utbildning får du ett Interna-

tionellt  Certifikat genom ICNLP 
(International Community of NLP). 
Detta garanterar att din utbildning 

följt en fastställd internationell 
standard och kvalitet.

Internationellt 
certifikat

Bli en bättre 

utbildare, talare 

och pedagog!
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NLP - kommunikation

Certifieringskriterier NLP Trainer
Certifiering sker genom den internationella certifieringsorganisationen 
ICNLP (International Community of NLP). Organisationen grundades 
2002 av Joseph O’Connor, en av de mest kända av världens NLP-träna-
re, och Lars-Eric Uneståhl som utvecklat och etablerat Mental Träning. 
Certifiering genom ICNLP ger en internationellt erkänd certifiering.

Som certifierad ICNLP Trainer ska 
du behärska följande områden
Kunskap
 • Du ska ha kunskap om historiken bakom NLP och de discipliner som 

format den.

 • Du ska ha generell kunskap om: Gestaltpsykologi, Terapi enligt Palo 
Alto-skolan (The Palo Alto School of Therapy), Transaktionsanalys, 
Milton Erickson Hypnosterapi, Behaviourism, Kognitivism, Familjete-
rapi, Systemtänkande (Senge, Checkland och Churchman).

Kompetens
 • All kompetens från Practitioner- och Master Practitioner-nivåerna och 

förmågan att använda dem öppet eller diskret i en träningssituation.

 • Flexibilitet i att växla mellan innehåll och process och markera skillna-
derna.

 • Förmåga att använda ”nested loops” för att installera strategier och 
frambringa resursstarka tillstånd.

 • Förmåga att demonstrera vilket NLP-mönster som helst beteende-
mässigt, samtidigt som du lär ut det språkligt.

 • Designa övningar och utbildningar/träningar med öppna och dolda 
resultat.

 • Träningsdesign: ramar, resultat, zooming/chunkning, balans mellan 
att ge information och låta andra upptäcka själva.

 • Framtidsfölja (Future Pacing)

 • Tasking

 • Interventioner i grupper, bibehålla rapport, ge specifik sensorisk 
feedback.

 • Kompetens att utforma och utföra lämpliga demonstrationer.

 • 4MAT

 • Kompetens att använda spatial ankring.

 • Effektiv användning av metaforer.

 • Kompetens att svara på deltagares frågor på ett respektfullt och 
användbart sätt och bedöma nivån och syftet med frågan. Att svara 
på ”frågan bakom frågan”.

 • Kompetens att leda assistenter.

 • Effektivisera din presentationsteknik.

 • Använda kraftfulla frågor

 • Finna och bibehålla ditt optimala sinnestillstånd när du håller utbild-
ningar.

 • Arbeta med och genom gruppteknik.

 • Skapa ett optimalt inlärningsklimat.

Handling
 • Du ska genomföra minst två 20-minuters presentationer för en 

grupp och ta emot feedback (ICNLP:s närvarande Master Trainer 
kommer att utvärdera dessa presentationer).

 • Du blir bedömd av ICNLP Master Trainer i förmågan att designa 
träningar.

 • Du ska kunna leva efter NLP:s grundantaganden och uppvisa dem i 
ditt beteende.

 • Du ska presentera ett individuellt projekt inom ett tema inom NLP.

 • Du ska kunna bibehålla ett resursfyllt tillstånd under träning.

 • Du ska kunna skapa resursfyllda tillstånd för deltagarna.

 • Du ska kunna etablera och bibehålla rapport med deltagarna 

 • Du ska ha förmågan att flexibelt ändra innehåll vid behov.

Kursmål och kursbeskrivning
På NLP Trainer lär du dig att:
 • använda dina NLP-färdigheter från Practitioner och Master i utbild-

ningssituationen

 • designa utbildningar/träningar

 • effektivisera din presentationsteknik

 • designa uppgifter

 • använda metaforer

 • använda kraftfulla frågor

 • finna ditt optimala sinnestillstånd 

 • hur du håller utbildningar

 • arbeta med och genom gruppteknik

 • skapa ett optimalt inlärningsklimat

Detta och mycket mer är vad du utvecklar, uppnår och upplever under 
totalt 13 dagar med NLP Trainer.

KURSFAKTA
Kursform: Live
Examineringsform: Certifiering
Kurslängd:  120 timmar inkl. hemuppgifter & certifieringsuppgifter

KURSUPPLÄGG
Kursen ges antingen som kompaktkurs (13 dgr intensivutbildning) 
med certifieringsuppgifter efter kursen, eller i två till fyra moduler 
med certifieringsprojekt mellan modulerna.

FÖRKUNSKAPER
En godkänd internationell certifiering som NLP Master Practitioner.

CERTIFIERING
Efter godkänd genomförd utbildning, praktik, redovisning av uppgif-
ter, och godkänt prov utfärdas ett numrerat och Internationellt Certi-
fikat som Certifierad NLP Trainer och du är berättigad till medlemskap 
i ICNLP.

CERTIFIERINGSORGANISATION
är ICNLP (www.icnlp.se). Utbildningen är internationellt godkänd.

KURSAVGIFT
42 500 SEK, exkl. moms
53 125 SEK, inkl. moms

INFO, KURSAVGIFT
Kursmaterial och certifiering ingår i kursavgiften. Livslång medlem-
skap i ICNLP, samt fika/frukt på kursdagarna.

KURSORT & ANMÄLAN
Se www.unestaleducation.se/utbildningar

OM DU HAR FRÅGOR, KONTAKTA
Tel. 019-33 22 33
E-post: info@unestal.se

MER INFORMATION OM ICNLP
www.icnlp.se / www.icnlp.org


