
Vplivajte na svoje stanje zavesti, 
čustveno stanje in telesno počutje.

Naučite se efektivno komunicirati 
s sabo in z drugimi.

Ustvarite si življenje, odnose in 
posel kot si želite.



NLP Praktik je 16 dnevni (128 ur) mednarodni izobraževalni program 
INLPTA, ki je namenjen usposabljanju na področju komunikacijskih veščin, 
čustveni inteligenci, opravljanje z viri, opravljanje s sabo ter posamezniki, 
itd. Delavnica je enkratna priložnost za popoln osebnostni, profesionalni in 
strokovni razvoj posameznika na stopnjo, ki mu odgovarja.

Si lahko predstavljate, kakšno bi bilo vaše življenje, če bi lahko v vsakem 
danem trenutku zavestno spremenili neželeno stanje v stanje navdušenja, 
motiviranosti, vztrajnosti in samozavesti, hkrati pa izostrili čustveno dina-
miko in občutljivost za ljudi okrog sebe ter dogodke v katerih so ali ste 
vpleteni?

O delavnici NLP (nevrolingvistično programiranje).

Vsebina podana na terminih praktika je usmerjena v razvoj posameznika in 
je vsesplošno uporabna. Delavnica je zasnovana tako, da vam lahko prido-
bljeno znanje koristi na različnih področjih vašega življenja. Na delavnici 
boste pridobili močne tehnike s katerimi boste lahko osvojili željena stanja 
in dosegli zastavljene cilje. Naučili se boste vplivati na lastno stanje zavesti 
in posledično oz. tudi na stanje zavesti drugih.

Delavnica je tako izobraževalna kot tudi praktična. Zelo pomemben del izo-
braževanja je integracija pridobljenega znanja, zato delavnico izvajamo v 
skrbno določenem zaporedju, da ustvarimo ravnovesje med teorijo in 
prakso.



Kako se odvija usposabljanje?

NLP usposabljanje je kombinacija skupinskega učenja, individualnega 
izkustvenega raziskovanja in osebne uporabe. V skupini, kjer se boste us-
posabljali boste videli v živo demonstracije NLP tehnik, tako boste lahko 
postavili vprašanja in s tem poglabljali pridobljeno znanje. Z demon-
stracijami boste razumeli načela, na katerih temeljijo te tehnike. 

Pomemben del usposabljanja je sestavljen iz izkušanja. Delali boste v parih 
ali majhnih skupinah in s tem raziskovali tehnike, da boste odkrili kaj 
učinkuje v določenem kontekstu. Na koncu boste lahko uporabili tehnike za 
lastno poslovno in zasebno življenje ter preizkusili rezultate sami. 

Pomembno je, da imate odprt um, ker včasih to, kar mislite, da bo delovalo 
deluje boljše in kaj mislite, da ne more delovati deluje odlično.
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Potek in vsebina izobraževanja.

Izobraževanje poteka skupaj 16 
dni, katere razdelimo na vikend 
module. 

Skupaj nastane osem vikend modu-
lov po dva dni skupaj, kar se razdeli 
na 8 mesecev.

Izobraževanje dnevno pričnemo ob 
9. uri zjutraj in zaključimo ob 17. 
uri popoldan. 

Skupaj torej 128 ur intenzivnega 
NLP izobraževanja.

Temelji NLP-ja in splošne 
teme.

Kako sprejemamo in 
procesiramo informacije.

Časovna črta in strategije, 
miltonov model jezika.
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#8 VIKEND MODUL

Ker je zelo pomembno v ključnih 
trenutkih imeti dovolj izbere, sem 
ustvaril ta vikend modul, kjer 
spoznavamo pristope in tehnike, 
katere niso del NLP izobraževanja, 
so pa zelo uporabne za preseganje 
in razreševanje določenih stanj. 

Po opravljenem modulu prejmete 
certifikat, za opravljen modul. 

Zaznavni kanali, dober stik in 
komunikacija.

Sidranje in gradnja notranjih 
virov moči.

Jezikovne veščine in modeli.

Preokvirjanje in komunikacija 
z nezavednimi deli osebnosti.



Kaj z NLP Praktikom pridobite?

Naučili se boste kako postaviti in 
doseči uresničljive cilje z uporabo 
dobro izraženih želenih ciljev.

Povečali boste osebno gotovost oz. 
samozavest in prepričljivost preko 
odkritja svojih vrednot in pre-
pričanj.

Prepoznali boste vrednote in pre-
pričanja tistih, s katerimi delate in 
s tem boste omogočili boljšo komu-
nikacijo ter razvili sposobnost, da 
jih motivirate in navdihnete.

Pridobili boste sposobnost ustvarjan-
ja komunikacijskega okna, kjer vas 
bodo sprejeli in kjer boste lahko izra-
zili svoj način in pogled na ta svet.

Odpravili boste omejujoči pogovor s 
samim sabo, eliminirali omejajoča 
prepričanja ter zmanjšali stresno 
raven za bolj zadovoljivo življenje.

Ustvarili boste več možnosti in izbir, ki 
vodijo do boljših poslovnih odločitev in 
rezultatov.

Ustvarili boste stik z drugimi in s tem 
zgradili kakovostne odnose, da boste 
lahko uspešno vplivali, se pogajali in 
reševali konflikte.

Izboljšali boste produktivnost in 
zaupanje na sestankih ter predstavit-
vah.

Bolj boste motivirani in naučili se boste 
dajati moč drugimi ne da bi vplivali na 
lastno stanje moči.

Spremenili boste neželeno vedenje in 
lastne nezaželene navade in navade 
drugih v pozitivnejše.

Odkrili boste, kako uspešni ljudje 
dosežejo odličnost in kako to ohranjajo.

Odkrili boste tehnike za samovodenje, 
iznajdljivost in boljše upravljanje.

ENERGIJA TEČE TJA,  
KAMOR USMERIMO SVOJO

POZORNOST



Z delavnico razvijate svoj potencial saj se naučite...

Kako izboljšati svojo samopodobo.

Kako se učiti od drugih z modeliranjem.

Pristope, kako razviti svojo 
celostno mišljenje.

Kako se uspešno pogajati.

Ozaveščeno uporabljati jezikovne 
vzorce, da boste z njimi vplivali 

na pozitivne spremembe.

Kako ustvarjalno razreševati notranje
konflikte.

Kako utvarjalno razreševati zunanje 
konflikte.

Učinkovito komunicirati in znati 
predstaviti svoje ideje, zamisli, 
mnenja drugim in s tem boste 
pripomogli k dvigu uspešnosti.

 Kako upravljati sami s seboj v vseh 
situacijah.

Kako ozavestiti vedenjske vzorce,
jih razumeti in po potrebi 
tudi spremeniti.



IZOBRAŽEVANJA 
NEVROLINGVISTIČNEGA 

PROGRAMIRANJA

OSEBNI COACHINGI

DELAVNICE OSEBNE 
RASTI

SPLETNA AKADEMIJA

Nejc Mežnar je mednarodno certificiran NLP 
Trener z INLPTA licenco, NLP Mojster Coach 
in NLP Mojster Praktik. Izvaja izobraževanja 
s področja osebne rasti, poslovne rasti, 
vodenja, prodaje, marketinga, javnega 
nastopanja, čustvene inteligence, osebnega 
razvoja in kreativnega razmišljanja. Izvaja 
individualne in skupinske coachinge na 
področjih spiritualne, osebne in poslovne 
rasti. Nejc je poleg študija NLP obiskoval 
veliko drugih delavnic in izobraževanj na 
temo alternativne medicine ter drugih  pris-
topov, ki izhajajo iz predelov sveta, kjer še 
negujejo prvotne veščine in pristope k 
samopomoči.

ODKRIJTE IN RAZVIJTE SVOJ POTENCIAL

PRIDRUŽITE SE NAM


