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NLP Praktik z NLP Diplomo je najbolj celovit in praktično naravnan program za 
uvajanje sprememb na področju komunikacije, osebnostne rasti, miselnih 
strategij in vedenja. Je pravi odgovor za vse, ki verjamete v razvoj in učenje.  

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN  

 

 Vsem posameznikom, ki želite delati na sebi ter se zavedate pomena osebne rasti za 

srečo in uspeh v življenju. 

 Ravnateljem, učiteljem in vzgojiteljem.  

 Socialnim delavcem in psihologom ter strokovnim delavcem s področja svetovanja. 

 Strokovnim delavcem s področja zdravstva, športnim trenerjem in športnikom. 

 Menedžerjem, vodstvenim delavcem, vodjem kadrov. 

 Vsem, ki ste partnerji, starši ali otroci. 

 

KAJ BOSTE VEDELI IN ZNALI OB KONCU  

 

 Znali boste učinkovito in prepričljivo komunicirati ter jasno predstaviti svoje misli drugim. 

 Razvili boste svojo sposobnost opažanja in branja besednih in nebesednih vidikov 

komunikacije ter boste tako hitreje navezali dober stik s sogovorniki in jih lažje vodili. 

 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 svoje jezikovne sposobnosti. 

 Spoznali boste, kako se oblikuje mišljenje ljudi. 

 Znali boste ustvarjalno razreševati notranje in zunanje konflikte. Postali boste še boljši 

pogajalci. 

 Ukvarjali se boste s prepričanji, ki nas vodijo in se naučili, kako preokviriti svoja 

omejujoča prepričanja. Ozavestili boste svoje vrednote in zaživeli v skladu z njimi. 

 Naučili se boste, kako ustvariti svojo vizijo in oblikovati cilje ter jih tudi doseči. 

 Nadgradili boste svoje sposobnosti nastopanja v javnosti, znali boste pritegniti 

pozornost. 

 Znali boste podati povratno sporočilo tako, da bo tistega, ki mu je namenjeno, spodbudilo 

k želji po napredku in spremembi. 

 Naučili se boste, kako tudi v najtežjih trenutkih prebuditi v sebi svoje največje potenciale 

in, kako sebe in druge popeljati k boljšemu počutju ter imeti nenehen dostop do svojih 

sposobnosti.  

 

TRAJANJE, OBLIKA IN ORGANIZACIJA 

 

 Program NLP Praktik: 8 modulov po 2-3 dni delavnic, treningov in vaj oziroma 152 

andragoških ur, ki se odvijajo ob petkih popoldne, sobotah in nedeljah. Poleg dela v 

skupini udeleženci opravijo tudi samostojno delo. Celoten program tako obsega 180 

andragoških ur. 

 Program NLP Diploma je sicer samostojen, vendar obenem obsega prve 4 dni (oziroma 

32 andragoških ur) 18 – dnevnega izobraževanja NLP Praktik.  

 Termine posameznih modulov za zaključene skupine oblikujemo po dogovoru z 

naročnikom. 

 Program NLP Diploma za posameznike: Modul 1   11. - 12. marec 2017; Modul 2   25. 

- 26. marec 2017. 

 Program NLP Praktik za posameznike: kontaktirajte nas glede terminskega plana. 

 

ŠOLNINA IN PLAČILNI POGOJI 

 

 Šolnino in plačilne pogoje za zaključene skupine oblikujemo po dogovoru z 

naročnikom. Šolnina, ki jo predstavljamo v nadaljevanju, je za posameznike, ki 

se prijavijo samostojno.  

 Šolnina programa NLP Diploma za posameznike: 

 290,00 EUR + DDV = 353,80 EUR 

 Šolnina programa NLP Praktik za posameznike: 

 1.300,00 EUR + DDV = 1.586,00 EUR 

 1.050,00 EUR + DDV = 1.281,00 EUR (za udeležence, ki imajo NLP diplomo) 

 Pozanimajte se o plačilnih pogojih in privlačnih popustih! 

 

VEČ O PROGRAMU, INFORMACIJE IN VPIS 

 

www.candor-dominko.si in info@candor-dominko.si 

Candor - Dominko, k.d., Ziherlova ulica 4, 1000 Ljubljana, tel: 01 422 33 20; 

http://www.candor-dominko.si/
mailto:info@candor-dominko.si

