
Vill du ha vidareutveckling? Förändring och förbättring? Dags att komma vidare i
karriären? Bli bättre på att nå fram? Bli förstådd? Känna dig tryggare, få mer självkänsla

och självförtroende, känna mer tillit? Jobba som coach? 
Bli riktigt bra på coachande ledarskap - för dig själv och andra?

Då är det här är helt rätt för dig.

Coachande ledarskap och 

kommunikation med NLP 
CERTIFIERINGSUTBILDNING SOM VERKLIGEN GER DIG MER!

www.allaleder.com

VAD ÄR NLP?

NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering och handlar om hur vårt nervsystem och språk är
kopplade; programmerade, och hur detta påverkar vårt sätt att kommunicera och bete oss. I bästa fall
funkar det fint, i vissa fall mindre bra eller inte alls och då är det bra att kunna göra om och göra
annorlunda.

Coachande ledarskap - NLP Practitioner, är en utbildning där du fördjupar dina förmågor i
kommunikation och ledarskap genom personlig utveckling. Utbildningen ger kunskap om hur
kommunikation och beteenden fungerar, insikt i dina och andras beteenden, förmågan att lättare leda
och nå fram. Dessutom arbetar vi med mål på ett lätt och effektivt sätt som verkligen fungerar. Du får
också kunskap i att coacha/leda dig själv och andra och efter avslutad kurs erhåller du certifikat som
intygar din kompetens inom området.

HUR?
Utbildningen består av 4 moduler och är processbaserad, vilket innebär att du lär genom att se, höra,
göra och reflektera. Allt du lär dig är direkt användbart i din vardag.

Du kommer genomgående att coacha under utbildningen. Eftersom stora delar är personlig
utveckling kan det vara bra att veta är att du delar bara det du vill med gruppen i de olika övningarna.
Det går lika bra att få resultat utan att berätta om det du vill förbättra och förändra, till skillnad från
samtal/terapi.

Vi har en huvudlärare och en assisterande lärare för att du ska få all stöttning och feedback du
behöver. Du använder sedan det nya du lärt dig direkt i din vardag, alltså krävs ingen extra tid för
studier utanför kursen.



Ökad förmåga att leda bättre och därmed få ännu bättre resultat med ett coachande ledarskap.

Du utvecklas och lär känna dig själv ännu bättre, genom att förbättra det som funkar och förändra
det som inte ger önskat resultat.

Förståelse för hur kommunikation fungerar och ökad förmåga att nå fram.

Du utvecklar din självkänsla och ditt självförtroende.

Du får fler metoder att arbeta med mål och resultat mer effektivt.

Relationer blir enklare - med dig själv och andra, genom att konkretisera och fokusera på vad det
handlar om, egentligen.

Du lär dig att förenkla och förbättra ditt sätt att leda. Mer effektivt, mer energi!

Coachande ledarskap - vad, varför och hur - enkelt och effektivt att använda!

VAD FÅR JAG MED MIG FRÅN KURSEN?

Dessutom sker ofta massor på det personliga planet. En bonus som ofta ger stora resultat.

SAGT OM KURSEN

"Livskurs, en kurs som alla borde gå"
Kursdeltagare

”I mitt arbete som universitetslärare har jag fått konkreta metoder vilka gör att jag kan omsätta mina
teoretiska kunskaper om kommunikation och lärande på helt nya sätt. Ett mycket värdefullt
komplement till akademiska kunskaper i områdena.”
Patrik Lilja, kursdeltagare

Trodde jag skulle använda i mitt chefskap men blev helt ny karriär. Mest intressant - att ha gått
utbildningen i självutveckling: jag är kongruent med mig själv för första gången någonsin
Kursdeltagare

Har du frågor, hör av dig till jenny@allaleder.com .

Vi ser fram emot att utvecklas tillsammans!

www.allaleder.com


