
Ledarskap och kommunikation med NLP
NLP Business Master Practitioner
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Du fördjupar och lyfter 
din kunskap flera nivåer.

– Fördjupa och förfina din mästerlighet



    
   Ju mer du tränar 
     desto mer tur får du.

    
   Att bli mästerlig innebär att 
ständigt  vara nyfiken och 
  lyssna efter det som inte hörs 
och se det som inte tydligt syns och
        ställa sig frågan HUR.   

HUR gör du för att nå din fulla potential, vara excellent 
ledare och kommunikatör? 
På NLP Business Master Practitioner får du nycklarna för att ta ditt 
personliga och professionella ledarskap till din fulla potential. Om du 
upplevde att fokus låg på dig och ditt personliga ledarskap på steg 1, 
så kommer du uppleva att den ramen vidgas ytterligare till att innefatta 
ännu mer ledarskap och kommunikation. Grunderna har du, 
nu fortsätter vi!

• Mästerligt ledarskap – skapa din egen framgångsmodell genom
  modellering.
• Avkoda mästerskap i teamet.
• Effektiva team med hjälp av värderingar och grupprocesser.
• Lär dig språket för motivation och genomslag.
• Frågor som en metod att leda. Utveckla dig som coachande ledare.
• Integrera feedbacksprocessen för framgång.
• Presentera och relatera.

Skillnaden som gör skillnad!

”NLP är ett sätt att förhålla sig till livet. 
Med hjälp av kraftfulla tekniker lär du 
dig att förstå dina och andras tankar, 
känslor och beteenden och vilken 
betydelse de har för att nå resultat.” 
Lotta Bengtsson, huvudtränare 
och driver FlowPartner AB. 

Att vara en
excellent 
ledare med tur

”Mastern tar dig på en ännu mer 
fascinerande rundtur i konsten 
att vara sitt bästa jag oftare. Du 
utvecklar din förmåga att coacha 
och leda än bättre och se och 
förstå varför människor gör som 
de gör. Med NLP Master har jag 
breddat mina perspektiv, blivit mer 
trygg i att använda modeller och 
verktyg, vilket ha lett till att jag fått

”Practitioner öppnar dörrar till nya 
kunskaper och insikter som jag 
kan använda i mitt ledarskap men 
också i mitt personliga ledarskap. 
Efter masterutbildningen blir 
dessa kunskaper en naturlig del 
av mig och min person och landar 
hela vägen ner i magen. Nu har jag 
upptäckt att det går av sig själv 
utan att jag ens behöver tänka.

Hur långt vill du påverka? 
Vad innebär ett autentiskt och tydligt ledarskap för dig?
Du kommer att få djupare förståelse och insikter om hur kartan 
verkligen skiljer sig åt och hur du på ett enkelt sätt kan hantera 
flera olika kartor, genom din förmåga att lyssna efter det som 
inte ”tydligt hörs”. Det handlar om tankestrukturer och de filter 
som vi alla har.

Du kommer att förfina ditt eget ledarskap och kommunikation 
så att du får större genomslagskraft i att förmedla idéer, hjälpa 
teamet att prestera, skapa tydligare mål och resultat, samt 
stor flexibilitet i hur du kommunicerar och agerar beroende 
på situation och utmaning.
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mer av det jag vill ha samtidigt som jag utvecklats 
personligt och som ledare. Detta är en utbildning som 
utmärker sig genom att den gör skillnad.” 
Thobias Hörberg, HR Manager, Atkins Global

Om jag står inför en ny utmaning har jag dessutom flera 
verktyg att använda mig av för att klara av min uppgift...” 
Jeanette Martin, Länsförsäkringar
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           Alla vill utvecklas, men få 
   vill förändras… och ännu färre när 
       någon annan bestämt det... 

    
          Vid småbris är det lätt att vara ledare, 
men när det blåser upp krävs ett stadigare

 fundament och större flexibilitet med 

       mental och emotionell styrka. 

Du tränar in en större flexibilitet som gör att när du möter fler och 
större utmaningar har du också en större bredd och en djupare 
kunskap att kunna hantera detta.

Allt ifrån hur du använder ditt språk till hur du agerar 
spelar roll.

Vad är det egentligen personen säger? 
Vill den ifrån något eller vill den till?
Pratar den i detaljer eller helheter?
Vill personen ha tydliga instruktioner 
eller lösare ramar?

Allt detta kan du höra om du lyssnar, lyssnar på riktigt och 
det är det du bl.a. får lära dig. Du fördjupar dina kunskaper 
och integrerar värderingar och övertygelser så att de stödjer 
dina och teamets resultat.

Vilka framgångar 
vill du skapa?

”Efter avslutad Practitioner hade 
jag en väldig massa verktyg som 
jag var fullt kapabel att använda i 
olika situationer. Genom beslutet 
att gå Master knyts allt ihop, jag 
förstår verktygen bättre och kan 
anpassa verktygen på ett mycket 
bättre sätt till dagliga situationer 
som jag inte tidigare kunnat. 
Förståelsen och lärandet blir både 

”Mastern i NLPn gav mig såväl djup som 
bredd. Jag valde att låta det gå ett par år 
mellan Practitioner och Masterutbildning-
en vilket gav mig möjlighet att praktisera 
mina kunskaper både i arbetet och privat. 
Jag kände mig väl förberedd och hade ett 
riktigt sug efter mer kunskap inför Mas-
tern. Det gav stor utdelning. Kunskaper 
från Practitioner fördjupades och blev 
ännu mer användbara i kombination med

”NLP kan liknas vid att lära sig 
åka skridsko: På Practitioner  
provar vi skridskorna, vi går med 
dem utanför isen och provar även 
att åka på isen, dock med ett rejält 
tag i sargen. På Mastern släpper 
vi sargen, vi åker själva, det glider 
bättre när vi åker på egen hand. 
Vi trillar, men fallen blir färre.  
Vi kan stanna och byta riktning,

bredare och djupare. Samtidigt som jag också lärt mig 
mycket nytt och träffat fantastiska människor som jag 
nu kan nätverka med.” 
Anna Olsson, HR Manager, GS Development

nya modeller och nya perspektiv. För mig finns en tydlig röd 
tråd som har gett mersmak. Lottas inspirerande utbildningar har 
gjort att jag nu gått vidare till NLP Trainer. 
Anette Martell HR- Manager DSV svänga och väja, och till och med åka baklänges när det 

behövs! ”
Niklas Larsson, R&D Manager, Aimpoint

Vi människor vill bli behandlade respektfullt och det genom att vi 
först blir förstådda innan vi får input på hur vi behöver utvecklas och 
förändras. Språngbrädan är ofta att förstå vilka nycklar som behövs 
för att öppna upp just den dörren för utveckling. 

Dessa nycklar handlar om hur du lyssnar, förstår och agerar antingen 
i handling eller i ord.

Så hur bra vill du bli?



NLP Business Master Practitioner 
är steg 2

För vem?
Genom åren har många ledare, säljare, projekt-
ledare, coacher och konsulter gått våra utbild-
ningar. Du behöver inte ha formellt ledarskap 
för att gå utbildningen. 

Ingår
17 dagars utbildning fördelat på sex moduler. 
Arbets- och utbildningsmaterial samt certifiering. 
Förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch.

Certifiering
Utbildningen ledar till INLPTA NLP Business 
Master Practitioner och har ett minimikrav på 
130 utbildningstimmar, teori och praktisk 
kunskap, vilket du får på utbildningen.

Förkunskaper
NLP Business Practitioner eller NLP Practitioner. 
Om din grundutbildning inte hade 130 utbild-
ningstimmar, får du komplettera dessa. 

Du väljer själv om du vill certifieras eller inte. 
Certifiering är ett krav för att gå vidare till 
NLP Business Trainer. 

Investering
58 700 kr exklusive moms.

För anmälan och frågor:
Telefon 0709-45 47 02
info@flowpartner.se

Anmälan!

Metaprogram - nycklar till motivation, förändring och utveckling!
Det handlar om att nå in och skapa effektiv kommunikation. Lyssna efter det som inte hörs och 
använd människors egna nycklar för förståelse och förändring. Dessa avslöjas genom vårt språk. Filter påverkar 
hur vi förhåller oss till information, resultat, förändringar, utveckling, genomförande etc. 
Användbart: Rekrytering, problemlösning, konflikthantering, motivation.

Värderingar och övertygelser som hävstång
Träna din verbala förmåga att utmana övertygelser och spänn dina mentala muskler genom att jobba med dina 
egna. Fördjupa förståelsen av hur värderingar påverkar de dagliga besluten, oavsett om det handlar om att uppnå 
egna målsättningar eller om det handlar om att leda en organisation i en viss riktning. Genom att synliggöra, utmana 
och integrera värderingar och övertygelser som stödjer resultaten, går utvecklingsprocessen enklare och lättare.
Användbart: I alla förändringsprocesser, utvecklingsarbeten, coaching.

Fånga mästerskap - Modellering
Lär dig att ”benchmarka på riktigt”. Synliggör din egen mästerlighet och förfina dina egna framgångsrecept. Använd 
modellering som ett verktyg på arbetet för att fånga effektiva mönster och strategier - mästerskap. Hjärtat i NLP:n - 
navet i alla strategier och modeller. Du kommer att fördjupa dig i det som är NLP:s essens - modellering. Vi kommer 
att arbeta oss igenom olika modelleringssätt, hur man kan avkoda mästerskap både ditt eget och andras. 
Användbart: Utveckling, förändring och effektivisering.

Relatera skapa vinnande team - Presentera och nå in
Viktig förmåga i ledarskapet är att både kunna relatera och presentera. 
Gruppdynamik som hävstångseffekt. Vilka koder avspeglar sig i relationerna? Under två dagar får du också träna på 
att presentera ditt budskap så att det når in. Vi ägnar 2 dagar av utbildningen till att verkligen få fram och få in ditt 
budskap. 
Användbart: Du kommer att med enkelhet kunna köra 2 minuters presentationer 
upp till flera timmar. Enkelt, elegant och effektivt.

Utvecklande samtal
Otroligt många samtal på arbetet handlar om att lösa problem, motivera och skapa framgång. Genom 
att slipa ännu mer på språket och din coachingförmåga skapar du alltmer ett lärande team med mer 
självförtroende.
Användbart: I alla coachande samtal, resultatstyrning och utveckla potential till kraft.

Certifiering och integrering
Presentation av dina tre modelleringsprojekt. 
Integrering
Nya resultat och framgång 

 

Hur gör du för att ”benchmarka” på riktigt? Hur får du fram framgångsrecept?
Du kommer att under din utbildningstid ha 3 modelleringsprojekt ”Att fånga mäster-
skap” som redovisas sista modulen. Du väljer ett område där du själv vill utvecklas för 
att nå din fulla potential.

MODUL 1,  3 dagar

MODUL 2,  3 dagar

MODUL 3,  3 dagar

MODUL 4,  3 dagar

MODUL 5,  3 dagar

MODUL 6,  2 dagar

Våra kunder ger 
oss betyget 

9,85 av 10 möjliga!



  Hur mästerlig 

    vill du bli?      

5 skäl att välja att gå Mastern hos 
FlowPartner

Våra tränare och föreläsare håller högsta kvalitet   
och arbetar inom näringslivet antingen som
konsulter eller chefer.

Vi är en av de främsta inom NLP utbildningar i 
Sverige.

Våra utbildningar håller hög internationell 
standard.

Deltagarna ger toppbetyg och rekommenderar 
gärna andra att gå utbildningar för oss.

Vår pedagogik gör att din kunskap sätter sig 
ordentligt.
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Läs mer om FlowPartner, NLP och våra 
utbildningar på www.flowpartner.se
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