NLP PRACTITIONER s certifikací The Society of NLP
Originál od Dr. Richarda Bandlera 4 modulový trénink komunikačních
dovedností Rozvoj osobnosti aktivně a se zábavou!

Tento výcvik je zaměřen na:
»» základy NLP a dovednosti NLP, které svým obsahem odpovídají certifikaci
NLP – Practitioner
»» sebepoznání, pochopení lidského vnímání a myšlení
»» objasnění principů komunikace se sebou samým i s ostatními
»» prohloubení schopnosti verbální i nonverbální komunikace, porozumění 		
druhým
»» ovlivňování emocí, využívání emocí jako zdroje energie
»» tvorbu pozitivních emocí a energie v každodenním životě
»» poznání a využívání vlastního způsobu motivace a rozhodování
»» stanovování a dosahování vlastních cílů, osobní úspěch a svobodu
»» elegantnější a efektivnější jednání, které vede k vnitřní spokojenosti a
vyrovnanosti
»» kromě NLP se seznámíte i s dalšími teoriemi pro zefektivnění práce
Tento výcvik je zacílený na:
»» absolventy koučovacích výcviků
»» pro manažery, vedoucí pracovníky i celé pracovní týmy
»» pro kouče, mentory, poradce i pracovníky v oblastech HR

Výcvik vede Bc. Lucie Marešová - 1. česká trenérka
NLP s originálním certifikátem „Trainer of the Society
of NLP“ (opravňujícím certifikovat úrovně Practitioner a
Masterpractitioner) v kooperaci s Ing. Janem Hruškou,
senior koučem a lektorem v rámci projektu INTEGRAL
GROWTH.

Místo konání semináře: Praha 1 – bude upřesněno podle počtu účastníků
Termíny konání - vždy 9:00 – 12:00 a 13:30 – 17:00
»» Modul 1: 16.-18.2.2017
»» Modul 2: 16.-18.3.2017
»» Modul 3: 20.-22.4.2017
»» Modul 4: 19.-20.5.2017			

Hodnota výcviku 65.000,-* Zvýhodněná cena pilotního běhu 49.000,-* plus
certifikát 200,-$ (osobně podepsaný tvůrcem NLP Dr.Richardem Bandlerem)
EARLY BIRD: při zaplacení zálohy ve výši 8.000,- do 31.1.2017 certifikát v ceně!
Jste dva nebo více? Za každého dalšího účastníka získáváte slevu 10% - 4.900,Termíny modulů certifikovaného výcviku NLP Master-Practitioner budou
zveřejněny v červnu 2017.
Pozor – počet míst je omezen! Účast na výcviku bude potvrzena v pořadí došlých
plateb.
Pro platby: Alpinautic s.r.o. - KB: 43-1000530217/0100 - vs. NLP a Vaše jméno
*ceny jsou uvedeny bez DPH
Výcvik je určen pro dospělé. Účast na výcviku je dobrovolná, zodpovědnost za sebe nese každý účastník
sám. Výcvik nenahrazuje lékařskou ani terapeutickou péči o osoby nemocné, duševní způsobilost je podmínkou.

Těšíme se na Vaši přihlášku:
Jan Hruška
jan.hruska@alpinautic.cz
603 235 049
Lucie Marešová
info@waytoeagle.com
775 696 213

Every moment counts. (Richard Bandler)

