John Grinder spunea despre Programarea neurolingvistică că este: Studiul perfecţiunii şi modul în care o putem reproduce.

Vrei să evoluezi în carieră?
Eşti gata pentru o schimbare în viaţa ta?
Îţi doreşti să poţi comunica rapid şi eficient cu cei din jurul tău?
Consideri că a venit momentul unei evoluţii personale?
Îţi oferim un program novator şi intensiv de NLP Business care are la bază tehnicile şi metodele dezvoltate de
Programarea Neurolingvistică.
-

Curs susţinut în conformitate cu programa:
ARONLP Asociaţia Romană pentru Programarea NeuroLingvistică
EANLP: European Association of
Neuro-Linguistic Programming
- IANLP: Association for Neuro-Linguistic Programming

şi la care am adăugat studii de caz, situaţii din zona de business ceea ce face ca acest program să fie particularizat
nevoilor de evoluţie în carieră.
Vă propun un program special conceput pentru cei care doresc să exerseze:

Atitudinea de a fi performant!
Cea mai mare parte a timpului vom aplica tehnicile şi metodele specifice, vom integra noţiuni teoretice, totul într-o
manieră destinsă, nonformală din care jocul şi surprizele au un locul rezervat.
Programul se adresează celor care doresc să-şi formeze şi modeleze excelenţa individuală –
programul are la bază ideea că fiecare dintre noi este o persoană specială care merită lucruri deosebite, pe care le are în
interior şi pe care nu le foloseşte la capacitatea maximă.
Fiecare va găsi tehnici şi metode cu care să rezoneze, în funcţie de nivelul de practică la care doreşte să ajungă.
Mai multe date despre NLP găsiţi
aici: http://www.gandireperformanta.ro/despre-concept/
şi aici: http://www.gandireperformanta.ro/de-ce-sa-aleg-un-program-de-formare-in-nlp-programare-neurolingvistica/

Modul de desfăşurare: 130 de ore de formare dispuse în două etape:
- 2 - 8 iunie 2014
- 27-29 iunie 2014
Locaţie: programul va avea loc la Comandău.
Programa: http://www.nlp.ro/nivele-de-formare/nlp-practitioner
Grup maxim 16-18 persoane.
Taxă: costul total pentru program: 800 euro care pot fi plătiţi în două tranşe de 600, respectiv 200 de euro. În preţ este
inclus şi materialul de curs.
Preţul cursului nu include taxele de masa si cazare din perioada cursului.

Discount:
- de 10% din pretul cursului pentru cei care se inscriu si achita un avans de 300 de euro pana la data de 30
aprilie 2014, - de 15% din pretul cursului pentru cei care se inscriu si achita un avans de 600 de euro pana la
data de 30 aprilie 2014
Trainerul este Paula Drosescu: - Master Trainer NLP ARONLP şi IANLP, - ACC Coach acreditat ICF(International
Coaching Fereration) – formare cu Alain Cardon, - peste 450 de ore în Analiza tranzacţională (formări sub îndrumarea
trainerilor: Julie Hay, John Parr, Trudi Newton, Rosemary Napper, Marijke Wusten, Andre Moreau), - Master în NLP
Hipnoterapie, Coaching - ABNLP (The American Board of Neuro-Linguistic Programmning), - licenţiată în Coaching
Wingwave (formare cu Carola Muller)
- Trainer acreditat MEC şi MM
Înscriere: la nr.tel. 0267-342597, 0732-342597, la sediul Metabond Romania sau Dr.Paula Drosescu, 0745-284953.

