Budowanie relacji międzyludzkich według Beyond NLP
Wstęp do Praktyka Beyond NLP
Chcesz i potrzebujesz poprawić umiejętności wchodzenia w dobry kontakt
z innymi ludźmi?
Szukasz wartościowej wiedzy z zakresu komunikacji międzyludzkiej
i umiejętności budowania dobrych relacji z innymi?
Pojęcia: „model dobrego słuchacza”, „gry statusowe”, „rola dominujących
struktur poznawczych w komunikacji” brzmią dla Ciebie obco i chcesz się
dowiedzieć i doświadczyć czym są i jak można je wykorzystać w codziennych
kontaktach z innymi?
Słyszałeś / Słyszałaś o NLP lub Beyond NLP i chcesz się dowiedzieć więcej na ten
temat, by móc zdecydować czy warto się szkolić w tym zakresie?
Masz już certyfikat praktyka NLP, ale czujesz, że tak naprawdę nie wiele
umiesz w tym zakresie albo Twoje umiejętności są sztuczne i nienaturalne?
Interesujesz się rozwojem osobistym i ten temat po prostu Cię zaciekawił?
Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś lub odpowiedziałaś TAK, to
przeczytaj uważnie ofertę, ponieważ to szkolenie jest prawdopodobnie dla Ciebie!
Najważniejsze korzyści z udziału w szkoleniu:
Nauczysz się jak sprawić, aby inni ludzie chętniej z Tobą rozmawiali i uznawali Cię za
dobrego rozmówcę, dzięki poznaniu i nauczeniu się praktycznego stosowania modelu
Dobrego Słuchacza,
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Dowiesz się jak wpływać na relacje z innymi ludźmi tak, aby bardziej odpowiadały
Twoim celom i potrzebom, dzięki poznaniu i nauczeniu się praktycznego wykorzystania
gier statusowych,
Nauczysz się budować poczucie więzi i dobry kontakt na głębszym poziomie niż tylko
gesty i proste zachowania, dzięki zrozumieniu czym są Dominujące Struktury
Poznawcze,
Dowiesz się czym jest Beyond NLP, czym różni się od klasycznego NLP oraz co oferuje
program edukacyjny: „Praktyk Beyond NLP – edycja krakowska”,
Otrzymasz

odpowiedzi

na

ważne

dla

Ciebie

pytania

dotyczące

udziału

w całościowym programie Praktyk Beyond NLP,
Otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Program szkolenia:
Czym jest Beyond NLP oraz jego najważniejsze założenia,
Model Dobrego Słuchacza, czyli jak się zachowywać, aby inni chcieli z Tobą rozmawiać
i uznawali kontakt z Tobą za wartościowy,
Podstawy gier statusowych – czym jest status i jak z jego pomocą budować pożądane dla
Ciebie relacje z innymi ludźmi,
Dominujące Struktury Poznawcze – czym są i jak za ich pomocą budować kontakt
z innymi,
Analiza Struktury Poznawczej „praca to podróż” jako przykład ilustrujący znaczenie
i wykorzystanie Dominujących Struktur Poznawczych w komunikacji,
Jak jeszcze Beyond NLP może wspomóc Twoje zdolności komunikacyjne? – wprowadzenie do
wybranych modułów z programu Praktyk Beyond NLP,
Sesja pytań i odpowiedzi do trenera oraz organizatorów edycji krakowskiej.
Metody pracy:
Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnego seminarium. Ze względu na liczbę uczestników
większość zajęć prowadzona jest w formie merytorycznych i bogatych w wiedzę wykładów
z możliwością zadawania pytań. Przewidziane są jednak także dyskusje, ćwiczenia w parach oraz
w podgrupach, a także ćwiczenia aktywizujące.
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Termin i czas trwania:
11 maja (sobota), od g. 9:15 – 15:30 (w czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe)
Miejsce szkolenia:
Kraków, Instytut Turystyki, ul. Karmelicka 55 / 3 sala Niebieska
Liczebność grupy: 16 – 35 osób

Prowadzący: Artur Król
Jest psychologiem, trenerem i coachem z wieloletnim doświadczeniem w branży. W swojej pracy łączy liczne
metody zmiany osobistej i ogromne doświadczenie praktyczne z nieustannie wzbogacaną wiedzą z zakresu
wielu dziedzin nauk społecznych. Autor setek artykułów n.t. zmiany osobistej, oraz książek m.in. na temat
skutecznej nauki, pewności siebie oraz praktycznego warsztatu coacha i changemakera (specjalisty od zmiany
osobistej). Więcej informacji na jego temat: www.krolartur.com

Organizatorzy edycji krakowskiej:
Za organizację i promocję szkolenia odpowiedzialna jest firma Intuikon: szkolenia, coaching, konsulting
personalny (www.intuikon.pl).
Misją firmy jest pomaganie ludziom i organizacjom rozwijać się tak, aby mogli sprostać wyzwaniom jakie stawia
współczesny świat.

Cena szkolenia: 138 zł brutto
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dla uczestników, zaświadczenie potwierdzające udział
w szkoleniu, serwis kawowy podczas szkolenia. Cena NIE obejmuje: noclegu (dla osób przyjezdnych).

! UWAGA !
Wśród uczestników szkolenia zostanie rozlosowana nagroda książkowa związana z tematyką
szkolenia.

ZAPISY:
Aby zapisać się na szkolenie wyślij swoje zgłoszenie wraz z numerem telefonu oraz tytułem
szkolenia na adres: biuro@intuikon.pl
Twoje zgłoszenie potwierdzimy w ciągu 48 h. Poprosimy Cię też o przelanie kwoty za szkolenie na
podane przez nas konto bankowe. !!!UWAGA!!! o zapisach decyduje kolejność wpłat!
Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 08 maja 2013 do godziny 08:00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia, jeśli nie zbierze się minimalna ilość uczestników.
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