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Beskrivelse af  
NLP Business Master Practitioner uddannelsen 

 
I det følgende finder du en beskrivelse af vores nyrenoverede Master-uddannelse.  
 
Du får både et indblik i de mere praktiske sider af uddannelsen (tid, sted og investering) og 
et kig på de emner vi kommer til at fordybe os i, undervejs på de 21 dage. 
 
Design-idéen bag Master-uddannelsen er, at den skal være lige så inspirerende, 
spændende og praktisk anvendelig i din hverdag, som du kender det fra NLP Business 
Practitioner forløbet. 
 
Hvis du har nogle spørgsmål om uddannelsens indhold, form og mange udbytter, er du 
altid meget velkommen til at tage fat på os: 
 
 

Erik Løgstrup 
el@performex-hr.dk  
+45 2027 3626 

 
Tina Madsen 
tm@performex-hr.dk  
+45 3112 9105   

 
 
Vi håber du synes om muligheden for at tillægge en masse yderligere forståelser, 
kompetencer og færdigheder – mens du løbende styrker forståelsen af det ”gamle” BP-stof. 
 
 
Og vi glæder os til - forhåbentlig - at møde dig igen, på Masteren…  J 
 
 
Mange Mesterlige hilsener 
Erik & Tina 
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Lidt om de praktiske rammer 
 
Uddannelsen er – præcis som du kender det fra Business Practitioner forløbet – struktureret 
som 7 moduler á 3 dage – med cirka en måneds træningsbane mellem hvert modul. 
Alle moduler ligger tidsmæssigt fra 09.00 – 17.00, med mulighed for morgenmad (og semi-
nørdet hygge J ) fra 08.30. 
 
Desuden er der 5 træningsaftener, der alle ligger fra 18.00 – 21.00. 
Deltagelse på træningsaftenerne indgår i den samlede certificerings-vurdering. 
 
Alle dage og aftener afholdes på kursusstedet La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frb. C. 
 
Samlet oversigt over moduler og træningsaftener: 
 

Modul 1:   07. - 09. september 2022 
Trænings-aften: 19. september 2022 
 
Modul 2:   10. - 12. oktober 2022 
Trænings-aften: 01. november 2022 
 
Modul 3:   07. - 09. december 2022 
Trænings-aften: 05. januar 2023 
 
Modul 4:   23. - 25. januar 2023 
Trænings-aften: 28. februar 2023 
 
Modul 5:   15. - 17. marts 2023 
 
Modul 6:   24. - 26. april 2023 
 
Modul 7:   07. - 09. juni 2023 
 

 
 
Investeringen i uddannelsen 
 
Investeringen i uddannelsen er DKK 44.650 - ex. moms. 
 
Prisen dækker: 

• Deltagelse på uddannelsen, inkl. de materialer vi bruger undervejs 
• En let morgenmad, frokost, eftermiddagskage og frisk frugt 
• Frit forbrug af kaffe/the/vand hele dagen 

 
Det er muligt at dele betalingen op i et antal rater (uden nogle gebyrer), hvis det øger 
muligheden for at kunne deltage. 
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Lidt om certificering og opgaver undervejs 
 
Vurderingen af om den enkelte deltager kan certificeres, er – meget i stil med det du kender 
fra Business Practitioner forløbet – følgende: 
 

• Aktiv og synlig brug af det lærte undervejs på modulerne 
• Træning/brug af det lærte mellem de enkelte moduler – så der kan berettes om 

brugen og dens resultater 
• Deltagelse på træningsaftenerne 
• Tilfredsstillende besvarelse af de mindre, skriftlige opgaver, der typisk vil være 

mellem hvert modul 
• Tilfredsstillende gennemførelse af det praktiske projekt, der ligger i den sidste 

halvdel af uddannelen (mere om det nedenfor) 
 
 
Projektarbejdet på Master-uddannelsen 
 
Også på Master-uddannelsen er der et praktisk projekt undervejs på uddannelsen. 
 
På Master-forløbet er der dog tale om et individuelt projekt, der vil handle om grund-
disciplinen i NLP - Modeling.  
 
Meget overordnet beskrevet, så vil opgaven bestå i at du identificerer en færdighed (der 
skal indeholde et klart mentalt/kognitivt aspekt) du meget gerne selv vil have – men ikke 
har (ret meget) lige nu. 
 
Du afdækker så denne færdighed hos en række excellente udøvere – så du kan beskrive 
og fastholde den med udgangspunkt i dine NLP-færdigheder – og vil kunne få den til at 
virke for dig selv (og gerne også kunne give den videre til andre). 
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Uddannelsens indholdet 
 
I det følgende finder du en beskrivelse af de mange emner og områder vi kommer til at 
arbejde med undervejs på de 21 dage. 
 

Emne/område Indhold og udbytter 
  
Læring • Hvad betyder det egentlig at ”have lært noget”?  

• Hvornår har du lært noget?  
• Hvordan kan du selv bidrage til forståelse/læring? 
• Find/kend din læringsstrategi + være i stand til aktivt 

at køre – og forbedre – den 
• Kobling til ”Låst og Vækst mindset” 

 
Værdier og  
værdi-hierarkier 

• Arbejde med Clare W. Graves meget omfattende 
forskning i værdier og deres udvikling (kendes også 
som Spiral Dynamics ™) 

• Forståelse af, hvordan værdier udvikler sig hos os  
o Som individer 
o Og i større sammenhænge, som afdelinger, 

virksomheder, nationalstater, kulturer mm. 
• Hvad der kan udløse disse skift mellem 

værdisystemer 
• Hvordan man kan bruge denne viden i eksempelvis 

kommunikation, ledelse, samarbejde, salgsarbejde, 
coaching og (ikke mindst) i sin egen, personlige 
udvikling 

• Koblingen til en fremvoksende – og målbart meget 
succesfuld - måde at organisere virksomheder på 
 

Dybere arbejde med 
tilstande (states) 

• Hvordan bevidst brug af submodaliteter kan gøre en 
forskel 

• Evnen til at justere i forhold til konteksten 
 

Satir kategorier Arbejde med 5 forskellige typer kropssprog, der er vigtige i 
forhold til præsentationer (og andre slags formidling af 
viden) 
 

• Placater –  ”hjælpeløs” – ”jeg vil gøre dig glad” 
• Blamer – ”power, dominerende - ”jeg er boss” 
• Computer – ”dissocieret, ingen følelsesmæssige 

reaktioner, jeg observerer” 
• Distracter – ”spontanitet, sjov – irrelevans” 
• Leveler – ”Grounded, kontakt, troværdig” 
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Emne/område Indhold og udbytter 
Stilhed Et bevidst og meget effektfuldt virkemiddel (når man kan 

holde ud at bruge det J ) 
• Hvordan man kan skabe et refleksionsrum – for sig 

selv og sammen med andre 
• Hvordan dette kan kombineres med ”runder” ved 

møder, der er kendetegnet ved langt mere præcise 
og kortfattede beskrivelser af pointer (= kortere og 
bedre møder) 

• Aktiv brug af stilhed undervejs på selve master-
uddannelsen – så vi ”walker talken” selv, og samtidig 
skaber mulighed for dybere læring og større udbytte 

 
Modeling Kernedisciplinen i NLP 

• Viden om hvordan man kan modellere viden og 
mentale færdigheder (mentale strategier) hos andre – 
så man selv kan benytte dem og give dem videre til 
andre 

• Yderligere arbejde med submodaliteter – “Driver” 
submodaliteter (“The difference -  that makes the 
difference”) 

• Arbejde med konkrete værktøjer – eksempelvis Vikar 
Bureau metoden 

 
Chunking i tid • Hvad er dine tidschunks? 

• Værktøjer til at kunne chunke din tid - efter behov 
 

Låst / Vækst mindset • Med særligt fokus på sprogets betydning for læring 
og skift i mindset 

• Læring som proces, i stedet for vores (oftest 
anvendte) enten/eller-tilgang 

• Kobling til Deliberate Practice 
 

Metaprogrammer Vi bygger videre på dem vi arbejdede med på BP’en – og 
lægger en række nye metaprogrammer til kompetence-
samlingen: 
 

• MBTI/JTI´s 4 kategorier: 
o Tænke/Føle (T/F) 
o Introvert/Ekstrovert (I/E) 
o Judger/Perceiver (J/P) 
o Sense/iNtuitive (S/N) 

• Affiliation filter: Independent player/Team 
player/Management player 

• Primary interest filter: 
People/Place/Things/Activity/Information 
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Emne/område Indhold og udbytter 
• Convincer demonstration filter: Automatic/Number of 

times/Period of time/Consistent 
• Action filter (hvor hurtigt agerer du i en kontekst?): 

Active/Reflective/Both/Inactive 
• Motivation: Power, affiliation, achiever 

 
Både/og tænkning • Forståelse af, hvad der driver vores tendens til 

enten/eller tænkning meget af tiden. 
• Værktøjer til at udvide sin tænke-fleksibilitet – mentalt 

at kunne rumme modsætninger (også når de ellers 
virker gensidigt udelukkende J ) 

• Kommunikation/implementering af et både/og 
mindset - i sine omgivelser 

 
Idégenerering og 
Innovativ tænkning 

• Divergent og konvergent tænkning 
• Hvordan man kan veksle mellem disse 2 typer 

tænkning - alt efter målet og behov 
• Brug af visuel involvering af grupper – evt. arbejde 

med store formater 
• Brug af visuelle skabeloner 

 
Mind-Body connection • Yderligere forståelse af – og arbejde med – hvordan 

krop og sind er duale / to-vejs systemer 
 

Milton’sk sprogbrug • Bevidst brug af up-chunk (”anti-præcisions”-metoden 
J ) 

• Kunsten at tale/skrive bevidst ”vagt” – men med stor 
sandsynlighed for, at modtageren ”pakker ens 
budskab ud” på en særligt, bevidst designet måde. 

• Introduktion til hypnotiske mønstre og sprogbrug 
 

Sleight of mouth En meget effektfuld måde at løsne / ændre overbevisninger 
på 
 

Psykogeografi ift. 
overbevisninger 

Brug af Psykogeografi - til at løsne og ændre 
overbevisninger 
 
 

Reframing • Overblik over de mange typer Reframing 
• Arbejde med en udvalgt mængde af dem  
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Emne/område Indhold og udbytter 
Kritisk tænkning Da vores beslutninger og adfærd i meget høj grad er en 

direkte funktion af vores evne til at kunne vurdere kvalitet og 
relevans af den viden, der er omkring os. 

• Fælder vi nemt kan falde i – og som skaber dårlige(re) 
beslutninger 

• Udvalgte værktøjer (fra et omfattende felt), der særligt 
kan give bedre beslutninger 
 

Systemisk tænkning • Arbejde med 4. og 5. position (mere/dybere end på 
BP’en) 

• Kunsten at ”lænke hvad som helst - til hvad som 
helst” 

 
Metaforer og metaforik • Forståelse for, hvor meget af vores tænkning og 

kommunikation, der reelt ”hviler på” metaforer 
(bemærk gerne metaforen J).  

• Dyb indsigt i hvordan metaforer påvirker (nogle gange 
markant) vores oplevelse af verden - herunder andres 
budskaber og handlinger, vores egen adfærd og 
reaktioner mm. 

• Arbejde med at designe – og benytte – mere bevidste 
og målrettede metaforer – i forhold til andre og dig 
selv. 
 

Selv-ledelse / 
Balancering af emotioner 

Vi kigger nærmere på dét at finde - og placere sig i 
– ”Guldlok zonen”, altså dér hvor ens tilstande og reaktioner 
hverken er ”for lidt” eller ”for meget” – men i stedet ”lige 
tilpas”. 
 

Håndtering af ambivalens Det sker ofte i vores hverdag – i en kompleks verden – at vi 
står overfor en beslutning eller en handling – hvor vi har 
blandede følelser. 
Vi arbejder derfor med veje til bedre at kunne håndtere 
denne tilstand – ambivalens – så vi både kan reagere/handle 
bedre og leve bedre med vores valg, bagefter… 
 

Indre og ydre motivation På BP’en arbejdede vi med motivation fra en række vinkler – 
herunder metaprogrammet Motivationsretning (Hen imod – 
Væk fra) og værdikæder ifm. ”Want To”-delen af 
EnergiKompasset/Dirty Harry metoden. 
 
I denne del udbygger vi vores viden om motivation med en 
forståelse af forskellen på Indre og Ydre motivation – hvornår 
hver enkelt motivationsform virker – og hvornår de ikke virker 
(ja, nogle gange reelt kan demotivere!). 
 

 


