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Diploma

Naučili se boste, kako v najtežjih trenutkih prebuditi v sebi svoje 
največje potenciale in kako sebe in druge popeljati v stanje boljšega 
počutja in imeti nenehen dostop do svojih sposobnosti.

Spoznali boste različne pristope in tehnike, s katerimi si boste 
povečali možnost izbire v tem, kako upravljati s seboj in drugimi.

Raziskovali boste moč besed in povečali boste svoje jezikovne 
sposobnosti. Spoznali boste, kako se oblikuje mišljenje ljudi. Naučili 
se boste, kako oblikovati cilje in jih tako po najboljši poti tudi doseči.

NLP Diploma je izkušnja 
sama po sebi. 

Omogoča nov pogled na 
osebnem kot tudi v 
poslovnem okolju, prinaša 
pomembno znanje za rast 
in podpira nove načine 
komuniciranja.

O DELAVNICI

Po opravljeni delavnici NLP diploma prejmete certifikat mednarodne 
zveze INLPTA (The international NLP trainers association), kar vam 
omogoča vključevanje v podobne programe pri nas in po svetu.
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Kaj je NLP, nastanek in razvoj ter 
filozofijo NLP-ja.

Kako vzpostavimo in ohranjamo dober 
stik, ko komuniciramo s svetom okoli 
nas.

Čutna in zaznavna ostrina. Zaznavni tipi 
in njihova uporaba pri sporazumevanju 
in nastopanju. 

Konstruktivna povratna informacija. 
Kako postavljamo inteligentne cilje.

Upravljanje z notranjimi stanji, 
sidranje virov moči. Ciljna uporaba 
jezika in jezikovnih vzorcev.

Zaznavne perspektive: tu-in-zdaj, v 
čevljih drugega, helikopterski pogled. 
Osnovne tehnike mentalnega treninga.

KAJ JE NLP?

VSEBINA DELAVNICE

NLP je študija o tem, kako lahko uporabimo jezik in komunikacijo, da izrišemo povezavo med notranjim doživljanjem 
in zunanjem vedenjem. NLP je umetnost in znanost o osebni odličnosti. Umetnost zato, ker vsakdo prinaša svojo 
edinstveno osebnost in slog v tem s čim se ukvarja in to se nikoli ne more izraziti z besedami ali tehnikami. Znanost, 
ker je način in postopek za odkrivanje vzorcev, ki jih uporabljajo izjemni posamezniki na kateremkoli področju, da 
bi dosegli odlične rezultate. Ta proces se imenuje modeliranje. Vzorci, spretnosti in tehnike, odkrite na ta način se 
uporabljajo v svetovanju, izobraževanju, športu in v poslovnem svetu za bolj učinkovito komunikacijo, osebni razvoj 
in učenje.
 
NLP pokaže, kako razumeti in modelirati svoje uspehe tako, da lahko imate še veliko več teh trenutkov. To je način 
odkrivanja in odvijanja svoje osebne genijalnosti. NLP je način oziroma pristop, ki izvablja najboljše iz nas. NLP je 
praktična spretnost, ki ustvarja rezultate, ki jih resnično želimo v svetu, hkrati pa ustvarja vrednost za druge. To je 
nenehno raziskovanje o tem, kaj je razlika med odličnostjo in povprečnostjo. Prav tako pušča za seboj sled zelo 
učinkovitih tehnik za izobraževalne namene in podjetništvo.


