
I NLP Aalborg ønsker vi at gøre en forskel for så mange mennesker som muligt. 
Vi ved, at mennesker har de ressourcer, der skal til for at nå deres mål. 
Der kan dog være brug for at vide, hvordan man gør – at kende strategierne.

Med NLP kan vi lære dig de strategier, du kan bruge, når du fx ønsker at nå dine mål, fastholde motivation, få større 
indsigt i egne værdier og integrere støttende overbevisninger. På den måde kan du styrke dit personlige lederskab og 
skabe et liv med mening og stærke relationer.

Kom og hør om vores gratis forløb, hvor du over 8 moduler vil blive guidet til at bryde uhensigtsmæssige vaner og 
adfærd, så du kan skabe en ny og attraktiv fremtid for dig selv.

Forløbet er med løbende optag, så du kan ”hoppe på” når som helst, forudsat, der er plads på holdet. Forløbet kører
1 gang pr måned over 8 moduler og starter så forfra igen.

Målgruppe og kriterier for deltagelse: 
Der kræves ingen forudgående viden eller lignende. Forløbet er åbent for alle.

Du har et ønske om at styrke dig selv og skabe en fremtid væk fra stoffer/kriminalitet. Deltagelse forudsætter 
naturligvis, at du på ingen måde er aktiv i ovennævnte livsstil eller påvirket, men i stand til at deltage med respekt 
for konceptet og de andre deltagere

”WAY TO GO!” 
Et GRATIS tilbud til dig, som tidligere har haft 
problemer med misbrug og/eller kriminalitet

Dit udbytte 

Vil du gerne væk fra disse…
› Kriminel/misbrugs adfærd
› Modløshed
› Konflikter
› Lavt selvværd
› Usikkerhed
› Meningsløshed
› Frustrationer  

Eller vil du gerne hen imod…
› Stærkt personligt lederskab
› Kunne sætte og nå dine mål
› Blive helt klar på, hvad du skal og vil
› Skabe og fastholde motivation
› Føle dig mere ressourcefuld
› Være mere vedholdende
› Skabe konkrete handleplaner

For ansøgning om deltagelse kontakt: 
Jimmi Andersen 
Tlf.: 50 59 12 42
Mail: jimmi30@live.dk

Moduler
Hver den 4. onsdag i måneden, kl. 17 - 21 
(undtagen december, juni og juli)

Første Modul er 
onsdag den 24/10-2018
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OPSTART
Onsdag den 24/10 
kl 17.00 – 21.00

Bliv en bedre 
udgave af 
dig selv


