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ZNANJE ZA ŽIVLJENJE, KI SI GA ZASLUŽITE!

KAJ JE
NLP?
Nevrolingvistično
programiranje ali NLP
je danes v svetu ena
najbolj cenjenih in
iskanih tehnik
komuniciranja. Je nov
pristop v komunikaciji
in osebnem razvoju. Je
raziskava komunikacije,
človeškega vedenja in
procesov, ki ga krmilijo.
Posebna pozornost je
namenjena
raziskovanju uspešnosti
in modeliranja
odličnosti v vedenju.
Bistvo NLP–ja je, da
raziskuje, kaj točno je
tisto, kar nekoga naredi
najboljšega v tistem,
kar dela, in išče
optimalne načine, kako
lahko ljudje nasploh
dosežemo odlične ali
celo vrhunske rezultate.

"V ŽIVLJENJU
DOBIMO NABOR
TRENUTKOV. NE
VEMO, KOLIKO JIH
IMAMO NA VOLJO. Z
UČENJEM NLP-JA
LAHKO UŽIJEMO
VSAKEG OD NJIH V
NAJVEČJI MOŽNI
MERI."
- R. BANDLER,
SO-USTANOVITELJ
NLP-JA
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KAJ NAM NLP DA?

Z NLP-jem bolje
razumemo, kako
delujejo naši možgani,
kako ljudje oblikujemo
misli, kako se učimo, se
motiviramo in kako se
spreminjamo. Pomaga
nam razumeti, kako
ljudje sprejemamo
informacije, kako jih
obdelujemo, kako do
njih prihajamo in kako
se to odraža v našem
vedenju.

NLP je ključ za
odpiranje in reševanje
uganke, kako lahko
realiziramo svoje
potenciale skozi
krepitev in razvoj
pozitivnega vpliva na
lastna razpoloženja in
stanja zavesti. Na ta
način vplivamo na
rezultate svojih naporov
v življenju.

KAJ JE CILJ NLP-JA?
Osvojiti aktivne in udarne tehnike, kako delovati
uspešno in kako doseči stanje zavesti, v katerem se
bomo počutili polni pozitivnih virov moči,
samozaupanja in energije. Znanja in veščine NLP-ja
so uporabne v katerikoli poslovni situaciji. NLP nas
opremi z znanjem za ustvarjanje boljših odnosov
med ljudmi in upravljanje z njimi. Pridobljene
veščine nam omogočajo, da razumemo in vemo,
kako razmišljajo naši poslovni partnerji.
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suzana pibernik
SPOZNAJTE FOKUS NLP

Suzana Pibernik je
certificirana trenerka
NLP z mednarodno
INLPTA licenco,
mojstrica NLP in
praktik NLP ter coach.
Izvaja treninge s
področja medosebnih
odnosov, osebne in
poslovne komunikacije,
osebnostne rasti,
vodenja, sodelovanja,
prožnosti, odpornosti
na stres in uspešnosti
na delovnem mestu..
Dela kot osebni in
poslovni
coach in svetovalec na
področju vodenja ljudi
k ciljem in timskega
dela.
Odlikuje jo toleranca,
visoka stopnja intuicije,
neizmerna študijska
radovednost in
optimizem.
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helena zajec
SPOZNAJTE FOKUS NLP

Helena je certificirana
trenerka NLP z mednarodno
INLPTA licenco, mojstrica
NLP in praktik NLP. Je
moderatorka skupinskih
procesov in poslovna
svetovalka / coachinja na
področju usposabljanja in
razvoja vodij. Poleg NLP
treningov izvaja
usposabljanja za podjetja s
področja prodaje, vodenja
in komunikacije.
V zadnjih letih se posveča
raziskovanju človeške
narave in uma ter vpliva leteh na področje motivacije,
upravljanja s stresom,
psihodinamiko skupin in
osebnostno rast ter kako se
vse to na pozitiven ali
negativen način manifestira
v različnih organizacijskih
okoljih.
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kaj vse ponujamo?

KRATKA PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVANJ
Z UPORABO TEHNIK NLP LAHKO
OBOGATIMO SVOJA ŽIVLJENJA,
VANJE VNESEMO VEČ SREČE IN
OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA TER
HITREJE KARIERNO
NAPREDUJEMO.

NLP DELAVNICE
-

NLP
NLP
NLP
NLP

Diploma (36 ur)
Poslovna Diploma (36 ur)
Praktik (22 dni | 152 ur)
Mojster (vsaj 152 ur)

COACHING
Coaching je razvojno orodje,
namenjeno vsem tistim, ki si
želijo spremembe na osebnem
in poslovnem področju.
Izkušnje kažejo, da ljudje s
pomočjo coachinga hitro in
učinkovito napredujejo proti
želenim ciljem, ter razvijejo
nove oblike želenega vedenja.

SPECIALIZIRANI PROGRAMI
NLP
-

NLP
NLP
NLP
NLP

za
za
za
za

starše
poslovneže
prodajnike
vodje
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KONTAKTIRAJTE
NAS Z VAŠIMI
VPRAŠANJI,
POIZVEDBAMI IN
KOMENTARJI.

Fokus NLP, d.o.o.
Sneberska cesta 98a,
Ljubljana
info@fokusnlp.si
http://fokusNLP.si
Helena Zajec, univ. dipl. oec.
INLPTA trainer, poslovni in
osebni coach, certified SDI
trainer
Direktorica izobraževalnih
programov
041 - 326 - 379
helena.zajec@fokusNLP.si
Suzana Pibernik, univ. dipl.
inž. informatike
INLPTA trainer, poslovni in
osebni coach
Direktorica podjetja
031 - 380 - 753
suzana.pibernik@fokusNLP.si
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