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Testimonial John LaValle 

"The two trainers, Connie and Heidi, joined our international meeting of the Society of NLP and studied at the 

Charisma Enhancement Trainers Training. So they are fully licensed. They studied how to be a neuro-

linguistic programmer themselves and mastered all the skills and the strategies. If you want to study the 

structure of success, and have the opportunity to meet these trainers in your own field, and have them 

demonstrate how successful NLP is, go for it! They will teach you with professionalism and with great 

enthusiasm in 12 days. And afterwards you’re still welcome during the SuperVISION-days they offer you 

throughout the year. As Dr. Richard Bandler would say ‘Move on, do your best, and then do better!’ I hope 

to meet you personally on many NLP occasion  - John LaValle, President of The Society of NLP™ 

Op Springest en op onze website kunt u onder andere de volgende testimonials lezen:  

• Voorafgaande aan de cursus was ik sceptisch is de cursus wel iets voor mij als nuchtere Hollandernuchtere Hollandernuchtere Hollandernuchtere Hollander? 

Na afloop ben ik blij dat ik deze gevolgd heb. Het geleerde ben ik actief gaan toepassen in werk en privé. Ik probeer de ‘flow’ zolang 

mogelijk vast te houden. De boeken zijn de kast ingegaan, maar daarmee is de cursus wat mij betreft niet beëindigd. Veel theorie 

kan direct worden toegepast in werk en privé. De trainers zijn prettig en bekwaam. Business Practitioner mei 2019 

• De opleiding NLP heb ik ervaren als een cadeau aan mijzelfcadeau aan mijzelfcadeau aan mijzelfcadeau aan mijzelf. 

Het heeft mij onder andere inzicht in denken, communiceren, handelen, een blik vanuit de ogen van mijn gesprekspartner gegeven. 

Het brengt nieuwe inspiratie en creativiteit om mijn toekomst succesvoller verder op te bouwen. Een boost for life!! 

Dank je wel Conny en Heidi, om mij de wegen aan te wijzen op de kaart door communicatieland. Voor jullie 

niks anders dan veren, chapeau !! Juni 2019 NLP Business Practitioner 

• Ik heb de opleiding ervaren als zeer leerzaam, heel praktisch en een echte eyeechte eyeechte eyeechte eye----openeropeneropeneropener. 

De verdeling tussen theoretische informatie en praktische oefeningen is prettig. Ook de balans tussen plenair 

en in kleine groepen werken vond ik goed. De trainers zijn erg deskundig en prettig in de omgang. Erg 

laagdrempelig om vragen aan te stellen. Ze geven duidelijke uitleg van de stof, met daarin voldoende praktische voorbeelden. Welk 

cijfer zou je onze NLP opleiding geven?  9 Business Practitioner april 2019 

• De positieve insteek en vibe -> altijd ruimte voor ieders karakteraltijd ruimte voor ieders karakteraltijd ruimte voor ieders karakteraltijd ruimte voor ieders karakter, verhaal en vraag. 

Zo gaaf om les te krijgen van Heidi en Connie. Zij geven iedere deelnemer aandachtiedere deelnemer aandachtiedere deelnemer aandachtiedere deelnemer aandacht, ruimte om op eigen manier te leren en inzicht 

in eigen voorkeuren en hoe aansluiting te vinden bij een ander. Echt twee toppers! Kies je voor NLP, kies dan voor Frame. De 

smaakmaker van de NLP Master opleiding: de positieve insteek en vibe -> altijd ruimte voor ieders karakter, verhaal en vraag. -

maart 2018 

• Heel fijne opleiding.  

Heb veel geleerd, ervaren wat ik kan meenemen in mijn leven. Heidi en Connie zijn heel fijn en deskundig als deskundig als deskundig als deskundig als 

opleidersopleidersopleidersopleiders en ik vind het zo mooi dat jullie elkaar goed aanvullen.” 

Meer weten? 

We hebben ons best gedaan om de brochure zo volledig mogelijk te maken.  

Heeft u een vraag of mist u iets, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via onderstaande mogelijkheden. 

We horen graag van u.  

0161-450045 

info@nlp-opleidingscentrum.nl  


