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Met deze Spirituele Zomer NLP Practitioner 
krijg je het volgende:
• je leert het beste uit je zelf te kunnen halen;
•  je leert je brein, gevoel en emoties goed  

beheersen;
•  beter te kunnen om gaan met nare gedachtes 

over het verleden en de toekomst;
•  je leert hypnotisch communiceren en daarmee 

mensen positief te beïnvloeden;
• je leert excellent communiceren;
•  je leert het Enneagram, Kabbalistische  

energiecentra, yoga en de Tao kennen in  
combinatie met NLP;

•  alles wat aan bod komt leer je zowel op jezelf 
toepassen als hoe je het gebruikt om andere 
mensen mee te helpen;

•  je wordt Licensed NLP Practitioner™ en je kan je 
aansluiten bij de NLP kring als NLP kring coach. 
Als je nog geen coach bent kan je je aansluiten 
als leerling coach. Alles wat je leert tijdens deze 
training kan je direct als coach inzetten bij het 
helpen van andere mensen.

Inleiding
Spiritualiteit is een bijzonder onderwerp omdat er zoveel verschillende  
vormen van spiritualiteit bestaan. Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) 
is meestal wel bekend binnen spirituele kringen zonder dat het echter altijd 
helemaal duidelijk is wat NLP precies met spiritualiteit te maken heeft. De 
werkelijkheid is dat NLP in de jaren 70 is ontwikkeld om mensen die minder 
met spiritualiteit hebben toch voor zelfontwikkeling te interesseren. Wanneer 
NLP goed wordt onderwezen kun je er wonderbaarlijke zaken mee bereiken. 
Met NLP train je je brein (Neuro) optimaal door met taal (Linguïstisch) slimme 
strategieën aan te leren (Programmeren). De belangrijkste vier slimme  
strategieën die je in de spirituele NLP practitioner gaat leren zijn: 

• Nare gevoelens stoppen en vervangen door krachtige goede gevoelens ongeacht de omstandigheden
• Traumatische herinneringen neutraliseren
•  Zorgen over de toekomst wegnemen door een toekomstbeeld te creëren dat vertrouwen en rust 

geeft
• Stoppen met piekeren en in plaats daarvan leren positief te denken

Deze vier kernthema’s van NLP vormen de ideale basis om verder te gaan met spiritualiteit. Juist om 
goed met het hogere om te gaan is het zaak om je eigen leven goed op orde te hebben. Vandaar dat 
NLP zo een goede voorbereiding is op je eigen spirituele ontwikkeling. En juist omdat NLP een methode 
is om slimme strategieën in kaart te brengen en over te dragen aan andere mensen is het de ideale 
gereedschapsdoos voor iedere vorm van spiritualiteit. 

NLP Amsterdam is een initiatief van Licensed 

NLP Master Trainer™ Joost van der Leij en 

Licensed NLP Trainer™ Briseïs Scheiner. 
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AARDE, WATER, LUCHT, EN VUUR IN BALANS BRENgEN
De beste eerste stap bij spirituele ontwikkeling is het in balans brengen van de 
vier elementen aarde, water, lucht, en vuur. 
Aarde staat voor aardse zaken. Het is belangrijk om nuchter met beide voeten 
op de grond te staan en geen zorgen te hebben over gezondheid, geld, en seks. 
Water staat voor emoties en liefde. Bij dit element leer je goed omgaan met je 
gevoel en je emoties zodat er geen negatieve buien zijn die je rust en welzijn 
kunnen verstoren.
Lucht staat voor je ratio en het vermogen om goed te kunnen communiceren. 
Hierbij is het van belang je bewust te worden van de taal die je gebruikt en hoe 
taal van anderen op jou overkomt.
Vuur staat, als laatste, voor wilskracht en aspiratie: wat is jouw hogere 
doel in dit leven en hoe krijg je de kracht om dat doel ook daadwerkelijk te 
verwezenlijken? 

Hiernaast volgt in detail een overzicht van het programma van de Spirituele 
NLP Zomerpractitioner.

HET EERSTE BLOK (6,7 & 8 AUgUSTUS 2018):
HET NEURO gEDEELTE

Dag 1 - de ochtend (Aarde)
We beginnen de Spirituele NLP Zomer Practitioner 
met het Neurogram®. Het Neurogram® 
is een door Joost van der Leij ontwikkelde 
neurologische versie van het Enneagram, waarin 
de persoonlijkheidsleren van Gurdjieff, de 
Jezuïeten, en de Soefies zijn geïncorporeerd. 
Het is namelijk belangrijk om bij de start van je 
spirituele ontwikkeling te ontdekken wat je qua 
persoonlijkheid hebt meegekregen van moeder 
natuur, je ouders, en je opvoeding. Je ontdekt dit 
weekend welk type je bent, wat je valkuilen zijn, en 
wat je stresslijn is. Verder leer je hoe je die kennis 
kan gebruiken om meer te ontspannen en beter 
in je vel te zitten, en hoe je je verborgen kracht 
aanboort. 

Dag 1 - de  middag (Water)
De middag staat in het teken van gevoel 
en emotie. Je maakt kennis met het 
middenpilaarritueel waarbij je leert om 
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willekeurige negatieve emoties snel te stoppen en 
te vervangen door krachtige positieve gevoelens, 
zoals vreugde, kalmte, en zelfvertrouwen en leer 
je je goed te voelen zonder reden. Als laatste leer 
je om de vijf Kabbalistische energiecentra in je 
lichaam te activeren.

Dag 2 - de ochtend (Water)
De volgende ochtend beginnen we met de kunst 
van het achteruit leren denken, de NLP versie van 
Samasati yoga. Hiermee leer je hoe je nare en/
of traumatische herinneringen snel en effectief 
kan neutraliseren zodat je er geen last meer van 
hebt. Daarnaast leer je hoe je dezelfde techniek 
kan gebruiken om zorgen over de toekomst weg 
te nemen, en van te voren te zien hoe je goed en 
ontspannen je toekomstige problemen makkelijk 
oplost. 

Dag 2 - de middag (Aarde)
In de middag keren we terug naar het 
Neurogram® om de uitslag van dag 1 te 
bespreken. Je leert hoe je persoonlijkheid zich 
dynamisch aanpast aan omstandigheden aan 
de hand van de Big Five, de meest gebruikte 

psychologische methode voor persoonlijkheid. Je 
ontdekt wanneer je socialer of individualistischer 
wordt en wanneer je meer of juist minder open 
komt te staan voor spiritualiteit afhankelijk van 
de mate waarin je ontspant.

Dag 3 - de ochtend (Lucht)
In de ochtend van de derde dag gaan we met 
mantra yoga aan de slag om te leren hoe je 
gemakkelijk stopt met piekeren en in plaats 
daarvan juist positief leert denken. Daarnaast 
leer je goede beslissingen te maken door te leren 
hoe je van tevoren kan ontdekken of een bepaalde 
gang van zaken goed of slecht afloopt.

Dag 3 - de middag (Lucht)
In de middag kijken we voor de laatste keer terug 
naar het Neurogram®. Nu ga je leren hoe je de 
persoonlijkheid van andere mensen beter herkent 
en hoe je het beste daarmee om kunt gaan. Dat wil 
zeggen dat je gaat begrijpen hoe de verschillen 
tussen de types in elkaar steken en gebruikt 
kunnen worden voor het motiveren van elkaar 
en er voor zorgen dat iedereen in harmonie met 
elkaar omgaat. 

HET TWEEDE BLOK (9,10 & 11 AUgUSTUS 2018):
HET LINgUÏSTISCH gEDEELTE

Dag 4 - de ochtend (Lucht)
Het tweede blok gaat voornamelijk over 
communicatie. Daarom beginnen we de eerste 
ochtend van het tweede blok met de structuren 
die zich achter taal verschuilen. Je leert dat 
de betekenis van taal voor iedereen anders 
is. Hiermee wordt de basis gelegd om meer te 
leren over specifieke, zuivere communicatie, en 
hypnotiserende, beïnvloedende communicatie.  

Dag 4 - de middag (Lucht)
In de middag van dag vier gaan we dieper in op 
het metamodel van communicatie. Dit model, dat 
je alleen terugvindt bij NLP, leert je de manieren 
waarmee communicatieproblemen voorkomen 
kunnen worden, waardoor je leert hoe je ervoor kan 
zorgen dat anderen je zo goed mogelijk begrijpen. 
Hier leer je hoe je beter wordt in praten, schrijven 
en luisteren aan de hand van taalpatronen. Je leert 
je bewust te worden van taal, hoe taal en woorden 
bij jou binnenkomen, wat jij daar vervolgens mee 
doet, en hoe het je beïnvloed. 
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Dag 5 - de ochtend (Lucht)
Op dag vijf beginnen we met het leren van de 
basis van hypnose en hypnotische communicatie: 
een essentieel onderdeel van NLP. Op die manier 
ontdek je hoeveel spirituele, politieke, en 
commerciële teksten hypnotisch van aard zijn 
en hoe je je eigen teksten zo aanpast dat ze 
krachtiger. Zodoende leer je hoe je anderen beter 
op een positieve wijze kunt beïnvloeden.

Dag 5 - de middag (Lucht)
Ook de middag staat in het teken van hypnose 
en hypnotische communicatie. Je leert hoe 
je taalpatronen kan gebruiken om ervoor te 
zorgen dat de kans dat jouw communiceren goed 
overkomt maximaal is. 

Dag 6 - de ochtend (Lucht)
De ochtend van dag zes besteden we aan de 
laatste voorbereidingen voor het klapstuk van 
die middag. We gaan verder met het oefenen 
van hypnotische taalpatronen. Je zult leren 
hoe je jezelf en anderen in een staat van diepe 
ontspanning krijgt, door middel van hypnose. 

Dag 6 - de middag (Vuur)
Aan het einde van het tweede blok gaan we aan 
de slag met Hypnoyoga, een combinatie tussen 
Asana yoga en hypnose. Je leert en oefent om 
jezelf en anderen in een trancetoestand te krijgen 
met behulp van hypnose, wat vele malen sneller 
gaat dan de traditioneel spirituele manier van 
meditatie. Daarbij ontdek je hoe hypnose en 
trance je juist meer controle geven. Meer controle 
over wat je voelt, verbeeldt, en denkt.

HET DERDE BLOK (13, 14 & 15 AUgUSTUS 2018):
HET PROgRAMMEREN gEDEELTE

Dag 7 - de ochtend (Aarde)
Op de ochtend in het laatste blok leer je hoe je de 
vijf zintuigen in kaart kunt brengen bij jezelf en bij 
anderen. Je leert hoe je zintuigen kan gebruiken 
en beïnvloeden om zo jouw subjectieve ervaring 
van de werkelijkheid positief kan beïnvloeden. 

Dag 7 - de middag (Water)
Een van de slimme strategieën waar we in de 
middag van dag 7 mee aan de slag gaan is de 
strategie hoe je van serieus naar humor gaat. 

Een van de krachtigste manieren om mensen in 
beweging te krijgen is ze te provoceren. Maar 
provocatie werkt alleen wanneer je dat met liefde 
en humor doet. Vandaar het belang te leren om 
elke keer dat de situatie erom vraagt in staat te 
zijn humor op te roepen. 

Dag 8 - de ochtend (Water)
Naast humor heb je ook liefde nodig. Vandaar dat 
we de training vervolgen met slimme strategieën 
om van onverschillig weer naar liefdevol te komen. 
Op die manier ben je in staat om elke keer dat het 
nodig is de ander met liefde en humor tegemoet 
te treden en die gene te helpen of positief te 
beïnvloeden.

Dag 8 - de middag (Water)
’s Middags leer hoe je met ankers ervoor kan 
zorgen dat je razendsnel bij krachtige goede 
gevoelens komt. Met name lachen blijkt heel 
gezond te zijn en we bouwen op dag 8 dan ook een 
lach-anker voor je, zodat je wanneer jij dat maar 
wilt vol in de lach kan schieten. 
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Dag 9 - de ochtend (Vuur)
Op de laatste dag van de Spirituele NLP Zomer 
Practitioner staan jouw wilskracht en aspiratie 
centraal. Om te beginnen met je eigen zelfbeeld. In 
de ochtend gaan we aan de slag om jouw zelfbeeld 
nog positiever te maken.  De bedoeling is dat jij in 
je eigen zelfbeeld terugziet wat voor een geweldig 
en bijzonder spiritueel wezen je bent. 

Dag 9 - de middag (Vuur)
Helemaal aan het einde van de training gaan we aan 
de slag met jouw Ware Pad. Zoals de Tao zegt, heeft 
iedereen één werkelijk pad voor het leven gekregen 
en het is zaak om jouw Ware Pad te ontdekken. 
Tegelijkertijd maakt de Tao ook duidelijk dat heel 
erg bewust proberen naar je eigen vooruitgang te 
streven alleen maar frustraties en zelfsabotage 
oplevert. Vandaar dat je op een Taoïstische manier 
om je eigen aspiratie te ontdekken, maar ook deze 
te realiseren zonder iets bewust te doen. Bij het 
ontdekken van jouw Ware Pad zorgen we dat je je 
verleden op orde krijgt en richting geeft aan je 
toekomst, om zodoende elke dag weer opnieuw 
onbewust te weten wat de juiste beslissing is om te 
nemen om je opgestelde doelen te behalen.

LICENSED NLP TRAINER™  
BRISEÏS SCHEINER
Als gediplomeerd coach 
en trainer ondersteund 
Briseïs Scheiner al vele jaren 
mensen op hun weg naar 
zelfontwikkeling. Haar doel is 
om ondersteuning te bieden 
met belangrijke levensvragen 
en tools mee te geven zodat 
iedereen in de toekomst ook 
zelf makkelijker om kan gaan 
met deze vragen. Zij heeft een 

praktijk in Amsterdam en in 
Berlijn en geeft regelmatig 
trainingen in Amsterdam en op 
Texel. Haar opleidingen heeft zij 
gevolgd aan de Academie voor 
Coaching en Counselling en bij 
de Society of NLP in Orlando. 
Ze is uitgerust met een 
breed scala aan verschillende 
technieken, waarvan de meest 
belangrijke NLP, Hypnose, en 
het Enneagram zijn.
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 
training met haar een unieke en 
zeer inspirerende ervaring is.
Een jaar geleden is zij samen 
met Joost van der Leij het 
platform NLP.Amsterdam 
begonnen.

LICENSED NLP MASTER 
TRAINER™  
JOOST VAN DER LEIJ
NLP Master Trainer Joost 
van der Leij is reeds vanaf 
zijn zeventiende met 
zelfontwikkeling, spiritualiteit 
en magie bezig geweest. Naast 
zijn studie filosofie en het 

lesgeven op de universiteit 
op de faculteit Wijsbegeerte, 
heeft hij tal van verschillende 
spirituele systemen 
uitgeprobeerd om te ontdekken 
welke goed werken en welke 
niet. Daarnaast heeft hij jaren 
lange ervaring met het geven 
van trainingen en is hij expert 

op het gebied van NLP en het 
Enneagram.
Ook hij heeft zijn opleiding bij 
De Society of NLP gevolgd en 
heeft intussen zo een 13 boeken 
op zijn naam staan waaronder 
het standaardwerk NLP 
Breintraining handboek voor 
moderne NLP



DE SPIRITUELE NLP ZOMER PRACTITIONER

N L P . A M S T E R D A M  P R E S E N T E E R T  D E  S P I R I T U E L E  N L P  Z O M E R  P R A C T I T I O N E R P A g I N A  6

NLP.AMSTERDAM PRESENTEERT

KWALITEITSgARANTIE VAN DEZE TRAININg
Deze NLP 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 Practitioner certificaat van The 
Society of NLP is wereldwijd het meest erkende 
NLP certificaat. 

Daarnaast kan je je aansluiten bij NLP Kring als 
NLP Kring Coach wanneer je NLP daadwerkelijk 
gaat gebruiken tijdens je coaching. 

Het tarief voor de Spirituele NLP Zomer 
Practitioner is €1975,- incl. 21% BTW. Deze prijs is 
inclusief studiemateriaal Breintraining: Handboek 
voor Moderne NLP, Het Neurogram, De Tao van 
Joost; allen geschreven door Joost van der Leij.

Omdat we hard ons best doen voor zoveel mogelijk 
mensen deze bijzondere training mogelijk te maken 
en omdat het ons erg helpt wanneer mensen vroeg 
boeken zijn er voor deelnemers die vroeg boeken 
kortingen volgens de onderstaande tabel.

Data   Korting  Tarief
Voor 1 april 2018  475,-  1500,-
Voor 1 augustus 2018 225,-  1750,-

Data:
6,7,8 augustus 2018: Goed leren omgaan met 
    je eigen brein (Neuro)
9,10,11 augustus 2018: Goed leren communiceren  
    ( Linguïstisch )
13,14,15 augustus 2018: Slimme strategieën voor  
    een goed leven aanleren  
    (Programmeren)

De trainingen vinden plaats in:

NLP.Amsterdam
Startbaan 8
1085 XR Amstelveen

De dagen duren van 10.00 tot 17.00 uur met een 
lunchpauze van een uur.
Koffie en thee zijn aanwezig.

Wanneer je je voor deze bijzondere training wilt 
inschrijven, ga dan naar:

https://scheiner.nl/contact/
https://scheiner.nl/contact/
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