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DE NLP MASTER
PRACTITIONER STUDIEGIDS
Never underestimate the power of planting a seed

»

NLP PRACTITIONER

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 bij de NLP Master
Practitioner inhoud aan bod komen, zijn onder andere: creatief
nieuwe NLP bedenken, hypnose-vaardigheden, tonaliteit, presentatievaardigheden, 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.

Scheinertraining is de overkoepelende naam van alle trainingen die
Briseïs Scheiner geeft. Als trainer onderscheidt zij zich door haar verregaande
ervaring met het bestuderen van mensen, haar vele reizen naar andere
culturen, haar studies en het jarenlang helpen van mensen. Dit alles met
elkaar verbonden maakt dat een Scheinertraining een unieke en zeer
inspirerende ervaring is.
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In het kort
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

NIEUWE TECHNIEKEN
UITVINDEN
HET EERSTE BLOK
In het eerste weekend gaan we 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.

GEAVANCEERD
GEBRUIK MAKEN
VAN TRANCE EN
HYPNOSE
HET TWEEDE BLOK
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 training
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
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 begrijpen en te integreren. Super
handig voor als je de skills van iemand wil overnemen.
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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.

ook uitgebreid aan je dertig jaren plan. We sluiten dit
weekeind af met je eigen persoonlijke hypnose waarin
je alle nare herinneringen van het verleden voorgoed
achter je laat en we een persoonlijk op jou toegespitst
dertig jarenplan maken.

HET CREATIEVE
WEEKEND
HET DERDE BLOK
In het derde weekend gaan we creatief aan de slag met
de vijf zintuigen intern, extern, input en output.
We gaan onder andere in hypnose je dertig jaren plan
in materiaal uitbeelden om het allemaal visueler en
tastbaarder te maken. Laat je meevoeren en verrassen
door je eigen creativiteit!

META-PROGRAMMA’S &
ONSTUITBARE MOTIVATIE
HET VIERDE BLOK
Dit laatste weekend staat in het teken van meta-programma’s om nog effectiever met jezelf en anderen
aan de slag te gaan en om onstuitbare motivatie en
andere nuttige emoties zonder moeite aan te zetten.
Geïnspireerd op DHE, ontwikkeld door Dr. R. Bandler in
de jaren 90, leer je je toekomst echt naar je hand te zetten en de juiste keuzes te maken. We werken hier dan
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MEEDOEN?
Wanneer je overweegt om deze opleiding te doen is
het verstandig om eerst een gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek met Briseïs Scheiner aan te
vragen om er zeker van te zijn dat het echt iets voor
je is en de training aan je verwachtingen voldoet. Het
aanvragen van een verkennend gesprek kan via de
onderstaande knop.
aanvraag verkennend gesprek
Voor meer informatie, alle data en kosten ga je naar
agenda

KWALITEITSGARANTIE
VAN DEZE TRAINING
Deze NLP Master 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
Master Practitioner certificaat van The Society of NLP
is wereldwijd het meest erkende NLP diploma.

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 gevolgd 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. Als gediplomeerd coach en trainer begeleid
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 geeft regelmatig landelijk
trainingen. Ze is uitgerust met een breed scala aan verschillende technieken, waarvan de meest belangrijke
NLP, Hypnose en het Enneagram zijn.

TRAINING LOCATIE
Mattenbiesstraat 24
1087 CC Amsterdam

WWW.SCHEINERTRAINING.NL
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