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NLP Foreningen i Danmark Den 2002-12-19 

- Udvalget for NLP-Standarder Rev A:  2003-06-25 
 

Standarder og indhold for NLP Master Practitioner Uddannelse i Danmark 
 
• Nærværende standarder er at betragte som minimumskrav for uddannelsen. 

• En NLP Master Practitioner skal demonstrere evnen til at mestre følgende grundlæggende færdigheder, mønstre og NLP koncepter, og 
anvende dem kompetent med sig selv og andre.  

Pos.   Færdigheder Beskrivelse

1. Alle færdigheder fra Practitioner-niveau, enkeltvis 
og i kombination.  

 
- 

2. Designe individualiserede interventioner 
(generative og afhjælpende).  

Udarbejde situationsbestemte indgreb (interventioner), som virker afhjælpende og 
fungerer i mange sammenhænge på samme tid. 

3. Økologisk forandringsarbejde.  Helhedsorienteret forandringsarbejde. 

4. Skifte nemt frem og tilbage mellem indhold og 
form, og mellem oplevelse og fortolkning.  

 
- 

5. Specifikke NLP Master Practitioner færdigheder:  

5.1 Metaprogrammer. Metaprogrammer er specifikke og ubevidste måder at udelade, generalisere og 
forvrænge på, og udtrykkes gennem adfærd. 

5.2 Kriterier (Værdier)  Værdier udtrykker det, der er vigtigst for os. Graden af deres opfyldelse påvirker 
handlemønster og graden af motivation. 

5.3 Genkendelse af og anvendelse af værdier. - 

5.4 Værdihieraki. Afdækning og prioritering af rækkefølge af værdier inden for et givent område. 

5.5 Elicitering af værdiers komplekse ækvivalens og 
justering af denne.  

Afdækning af sammenhænge mellem værdier og overbevisninger. 
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5.6 Sleight of Mouth mønstre Skabe nye betydninger gennem sproget. 

5.7 Strategier: Generativ, avanceret anvendelse af 
strategiarbejde. 

Ændring af strategier og bagved liggende overbevisninger. 

5.8 Forfinet anvendelse af submodaliteter Excellent anvendelse af detaljerne i de indre repræsentationer. 

5.9 Bevidst kommunikation på mange niveauer 
(multilevel). 

Evnen til at kunne formidle budskaber til det bevidste og ubevidste sind samtidig. 

5.10 Forhandling Gennem afdækning af værdier og positive hensigter at finde de fælles værdier, som 
skaber løsningsmuligheder. 

5.11 Præsentationsteknik Nuanceret, sansebaseret formidling og varetagelse af egen-tilstand. 

5.12 Modeling Gennem studiet af det excellente, at afdække og tilegne sig værdier, overbevisninger, 
strategier og adfærd i en bestemt sammenhæng.  

5.13 Anvendelse og forandring af overbevisninger og 
forudsætninger 

 
-  

 
Uddannelsens varighed: 

Minimum 120 lektioner i de grundlæggende NLP metoder ledet af en certificeret Master Træner eller Træner.  
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