
 Curs intensiv

 NLP Practitioner

Patru certificări. Opt zile. O experiență incredibilă.

Un proces de transformare.
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În loc de

Introducere

Bine ai venit in lumea noastră.
Ești într-un moment al vieții tale în care simți că se întâmplă ceva, dar
nu știi ce, apar senzații necunoscute și dialogul acela interior din
capul tău începe să facă zgomot mai mare, aproape că te asurzește. 

 

Parcă începi să nu te mai înțelegi tu cu tine. Și parcă nimic nu mai are
sens. Te oprești, te uiți în jurul tău, începi să analizezi, faci un bilanț
asupra rezultatelor din toate ariile vieții tale și da, realizezi că poți și
vrei mai mult. E un semn că e momentul să acționezi, să alegi o nouă
direcție. 

 

Îmi place să spun că există viață înainte și după NLP ( Programare
Neuro Lingvistică) . NLP este tehnologia minții și în același timp a
libertății. Dacă ai ajuns să citești aceste rânduri, înseamnă că ai
început deja căutările. Așadar te invit la un proces de conștientizare
care te va conduce rapid la următorul nivel al evoluției tale.

 

Am conceput acest material pentru a veni în întâmpinarea
persoanelor care au nevoie  de o imagine de ansamblu și în același
timp de mai multe detalii despre modul de desfășurare al acestui
curs.  
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De ce NLP Practitioner?

1. Certificarea NLP nivel Practitioner

NLP Practitioner  îți dezvoltă capacitatea de a-ți prioritiza și organiza
gândurile, emoțiile și acțiunile pentru a-ți alege propriul destin.

Pe durata cursului, în 8 zile, vei obține patru certificări care te ajută
să îți transformi atât propria viață, cât și pe cea a celor din jurul tău:

1. Certificarea NLP nivel Practitioner;
2. Certificarea în Time Line Therapy™ nivel Practitioner;
3. Certificarea în Hipnoză nivel Practitioner;
4. Certificarea NLP Coaching nivel Practitioner;

NLP Practitioner  este un curs de formare cuprinzător și practic care îți oferă un set de
abilități și tehnici care pot fi utilizate într-o gamă vastă de contexte. 

 La finalizarea acestui curs, ești înzestrat cu instrumente care măresc eficiența atât în
viața profesională, cat și in viața personală.

 

Acest program unic a fost conceput de dr. Tad James, având o experiență care
cuprinde multe culturi, țări și medii de lucru și a cărui înțelegere globală despre NLP
se întinde pe o perioadă de peste 30 de ani. Predarea micro-competențelor este
punctul forte care face diferența în atingerea succesului. Mai mult, finalizarea acestui
curs de pregătire oferă opțiunea de a adera la ABH-NLP. 

La finalizarea acestui training vei obține aptitudinile de a:

Stabili și atinge obiective mărețe, motivante și vibrante;
Optimiza rezultatele prin folosirea unei game vaste de resurse comportamentale
interne.
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http://nlpdiscovery.ro/curs-intensiv-nlp-practitioner-tlt-coaching-hipnoza/
http://nlpdiscovery.ro/curs-intensiv-nlp-practitioner-tlt-coaching-hipnoza/
http://www.abh-abnlp.com/


Avantajele cheie ale NLP-ului

Prin însușirea tehnicilor de Programare neuro-lingvistică (NLP) se
construiesc abilitățile pentru obținerea succesului în toate interacțiunile
dintre oameni, indiferent de domeniul în care se aplică;

NLP este în esență, studiul structurii "excelenței", însemnând analizarea
și replicarea modului în care oamenii produc rezultate;

NLP a apărut la începutul anilor 1970 ca un instrument puternic și
eficient cu aplicații în consiliere, educație, sport și comunicare în afaceri;

Pionierii acestui domeniu, Richard Bandler și John Grinder, au creat
modelul NLP după mulți ani de cercetare amănunțită și observare a
persoanelor care păreau să aibă un talent înnăscut pentru o comunicare
eficientă. Ei au concluzionat că punctele forte ale acestor persoane nu se
află în ceea ce au spus (conținutul), ci în modul în care au spus-o
(procesul);

Bazele NLP presupun că excelența în performanță poate fi modelată și
transferată de la o persoană la alta;

Comunicarea excelentă este o funcție a ceea ce se spune (cuvintele),
cum se spune (tonul, tempo-ul, volumul) și limbajul corpului;

Modelul de comunicare NLP expune ce se întâmplă cu percepția unui
individ asupra lumii, adică modul în care un individ comunică și dă sens
interacțiunii respective. 
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Despre NLPDiscovery

Cine este trainerul, Gina Veveriță?

Deoarece NLP examinează mai degrabă procesul în care se creează
experiența și mai puțin conținutul, el este denumit "Studiul
experienței subiective". 

NLPDiscovery  este una dintre cele mai cunoscute organizații de training NLP din
Romania, compania fiind înființată în 2004. Gina Veveriță este Master Trainer NLP
certificat de ABH-NLP. Gina a studiat sub îndrumarea lui Tad James, având parte de
o experiență remarcabilă atât la nivel local, cât și internațional. Traineri recunoscuți
pe scenele de dezvoltare personală beneficiază de îndrumarea și consilierea
acesteia.

 

NLPDiscovery desfășoară programe live de NLP Practitioner, Master Practitioner,
Trainer NLP atât la nivel național, cât și internațional. Materialele de curs folosite și
formarea realizată de NLPDiscovery îndeplinesc standardele American Board for
Hypnotherapy and NLP. Formatul în care acestea se desfășoară asigură succesul
fiecărui participant. Împletirea celor patru tehnici după o curriculă prestabilită,
menține participanții într-un echilibu energetic permanent și determină dezvoltarea
complexității gândirii prin procese de conștientizări instantanee. În ultimii 5 ani, pe
lângă cursurile de formare NLP, NLPDiscovery a susținut și workshopuri
introductive atât pentru adulți, cât și pentru copii și adolescenți în diferite orașe din
România. NLPDiscovery utilizează tehnicile Time Line Therapy® și Creating your
Future® pentru a crește numărul celor care pot să beneficieze de experiențele unice
ale acestei școli. 

este pregătită timp de 7 ani la școala Tad James Co, din Las Vegas, SUA,
are o experiență de peste 10 de ani în care aplică NLP la nivel international,
este certificată Master Trainer în NLP și Trainer TLT, Coaching si Hipnoză,
este life și business coach,
a călătorit în lumea întreagă și are o cunoaștere vastă a comportamentelor din
diferite culturi
este pasionată de șah, a practicat acest sport timp de 20 ani în competiții
internaționale.
a desfășurat cursuri de formare în multe companii importante din țară.
este antreprenor de succes din 1995. 
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De ce acest curs?

Cine poate beneficia de cursul NLP
Practitioner?

Cursul NLP Practitioner îți oferă toate aptitudinile de a construi momentum în viața
ta. Vei avea relații care te împlinesc, vei fi prezent și permanent motivat în activitățile
cotidiene. Vei avea siguranța că ești competent ca părinte, vei descoperi strategii de
învățare și vei avea resursele necesare pentru a-ți atinge obiectivele și visele.

 

A fi un bun comunicator este o abilitate neprețuită în toate circumstanțele.
Comunicarea eficientă creează relații sociale valoroase de lungă durată, conduce la
retenția de personal, îmbunătățește empatia iar in contextul predării produce un
impact mai puternic asupra audienței.

 

Realizările personale și profesionale pot fi obținute rapid prin stabilirea unor scopuri
realiste, măsurabile și realizabile. Cele mai valoroase obiective sunt cele concepute
cu pasiune, realizate cu motivație și entuziasm, ducând astfel la un nivel ridicat de
satisfacție.

  O comunicare flexibilă deschide multe uși și permite explorarea unor căi
neașteptate în carieră, stil de viață sau oportunități de afaceri.

Oricine își poate perfecționa abilitățile de viață prin finalizarea acestui curs.

Funcțiile, activitățile și rolurile specifice în care beneficiile sunt imediate și pot fi
aplicate direct sunt următoarele:
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Ce vei învăța?

Avantajele câștigate la finalizarea acestui
curs NLP Practitioner sunt:

Și așteaptă-te să dobândești chiar mai mult:

Vei conștientiza că modalitatea cea mai eficientă de a comunica și de a
conduce/influența este să descoperi modelul lumii celor din jur, astfel încât să le
identifici și să le înțelegi nevoile.

 

Așadar, sunt importante următoarele:

să dezvolți o acuitate senzorială puternică care să te susțină în detectarea tiparelor
comportamentelor și limbajului altor persoane;
să identifici rezultatul pe care îl dorești în interacțiunea cu ceilalți;
să ai flexibilitate de comportament, astfel încât să faci schimbări conform fiecărei
situații particulare în care te afli;
să îți calibrezi comportamentul cu cel al persoanelor din jur pentru a-i înțelege pe
deplin și pentru a le folosi strategiile cu scopul unei comunicări eficiente.

o înțelegere globală a comunicării interpersonale; 
o cunoaștere globală a proceselor de învățare, motivare, creativitate, luarea
deciziilor, gestionarea timpului și rezolvarea problemelor;
o facilitate deplină a strategiilor și tehnicilor de comunicare și de stabilire a
obiectivelor cu aplicații în afaceri, management organizațional, vânzări și
negociere, consiliere, educație, performanță sportivă și managementul clientului.

Abilitatea de a crea rapportul: Crești încrederea și perfecționezi interacțiunea cu
clienții, colegii, familia, prietenii;
Abilitatea de a stabili obiective: Înveți să stabilești și să atingi obiective personale
și profesionale, precum și să-i îndrumi pe ceilalți să-și atingă propriile scopuri;
Abilitatea de a-ți asuma responsabilitatea în carieră și viața personală. Îți accesezi
propriile resurse, precum creativitatea, motivarea și entuziasmul pentru a obține
atât satisfacția personală, cât și a celorlalți;
Abilitatea de a comunica: Înveți să indentifici și să potrivești stilurile verbale și
non-verbale pentru a perfecționa comunicarea.
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Competențe / tehnici și aplicații practice din
cursul NLP Practitioner

Colectarea informațiilor și definirea rezultatelor  

Rapport

Mai jos este o scurtă descriere a subiectelor abordate la curs, beneficiile acestora și
domeniile de aplicabilitat.

 Colectarea informațiilor și definirea rezultatelor 

Această metodă NLP îmbogățește participanții cursului cu o nouă metodă de
organizare a informațiilor în părți funcționale pentru a asigura succesul rezultatelor.

Beneficii: Susține orientarea indivizilor spre obținerea rezultatelor personale și
profesionale.

Aplicabilitate: negociere, vânzări, consiliere, performanță sportivă, management,
educație.

Rapportul este baza tuturor interacțiunilor. Prin realizarea rapportului vei învăța să
creezi armonia și înțelegerea instantanee pentru a stabili relații rapid și eficient și, de
asemenea, este o procedură eficace de a verifica statusul relațiilor. Nivelul de
rapport pe care îl stabilești implică intrarea și menținerea ritmului cu cealaltă
persoană la cât mai multe niveluri posibil.

Abilitățile de comunicare îți facilitează crearea unei atmosfere relaxante, să obții
informații subtile și de calitate și să construiești încredere. Maeștrii în comunicare
creează mai întâi o bază solidă prin rapport, iar apoi continuă cu strategii de
influență.

Beneficii: Prin crearea rapportului vei avea parte de flexibilitate în orice interacțiune.

Aplicabilitate: consiliere, performanță sportivă, management, recrutare, vânzări,
negociere, leadership, educație, managementul pacientului.
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Sisteme de reprezentare

Calibrare  

Meta Model    

Fiecare persoană oglindește propria realitate prin modul în care interacționează cu
lumea exterioară prin cele cinci simțuri.

Aceste reprezentări sunt influențate de un sistem senzorial predominant sau
preferat. Prin participarea la acest curs vei învăța cum să identifici sistemul
reprezentativ predominant al unei persoane pe baza comportamentului manifestat.  

Acești indicatori se determină prin observarea mișcărilor ochilor, tonalitate, gesturi,
tipuri de respirație și postură, predicate sau cuvinte cheie.

Beneficii: Cunoașterea și folosirea sistemelor de reprezentare îți oferă posibilitatea
de a identifica și potrivi diferitele stiluri de comunicare întâlnite. Acest fapt are ca
rezultat perfecționarea înțelegerii și eliminarea confuziei. În plus, îi permite
participantului să își extindă percepția senzorială pentru a avea parte de o gamă
vastă de informații privind răspunsul verbal și non-verbal.

Aplicabilitate: educație, negociere, vânzări, consiliere, performanță sportivă,
management, managementul pacientului.  

 Acest termen se referă la abilitatea practicantului de NLP de a observa și înțelege
comportamentul non-verbal extern al unei persoane pentru a determina procesele
gândirii interne și stările psihologice.

Beneficii: Această abilitate te susține să empatizezi, să perfecționezi rapportul, să
recunoști obiecțiile și să construiești treptat baza acordului în negocieri.

Aplicabilitate: negociere, vânzări, performanță sportivă, educație, consiliere,
management, managementul pacientului. 

Meta Modelul este un limbaj specific pentru identificarea, cercetarea limbajului și
colectarea informațiilor.

Beneficii: te ajută să elimini interpretările greșite, identificând nevoile și stabilind
criterii relevante pentru tranzacțiile profesionale și personale.

Aplicabilitate: negociere, vânzări, consiliere, performanța sportivă, management,
recrutare, educație, managementul pacienților.
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Ancorare

Comunicare pe mai multe niveluri  

Ancora apare de fiecare dată când o persoană este într-o stare intensă şi la apogeul
acestei stări intense sau experienţe, este aplicat un stimul specific. Starea şi stimulul
specific devin legate din punct de vedere neurologic în aşa fel încât starea poate fi
produsă la comandă prin declanşarea stimulului aplicat anterior.

În curs sunt incluse mai multe modalități de folosire ale ancorării, care sunt aplicate
într-o mare varietate de domenii pentru maximizarea informațiilor, pentru depășirea
stărilor emoționale neproductive, pentru crearea unui cadru propice de afaceri și
educație și pentru a perfecționa creativitatea și flexibilitatea în influențarea altora, în
special în vânzări, negocieri și instruire / coaching.

Beneficii: Te susține să fii în controlul stării personale și să-i ghidezi pe ceilalți în
realizarea unor stări pline de resurse cum ar fi creativitatea, încrederea și
entuziasmul.

 Aplicabilitate: Consiliere, Performanță sportivă, Management, Educație, Coaching,
Negocieri, Vânzări. 

 Limbajul este un mijloc dominant de comunicare, când este folosit la întregul său
potențial. Comunicarea pe mai multe niveluri încorporează perfecționarea livrării
prin marcarea tonală și inflexiunea pentru transmiterea mesajului atât la nivelul
conștient, cât și la cel inconștient al ascultătorului. În plus, folosirea presupozițiilor în
limbaj aduce claritate în ceea ce vrei să spui pentru a fi ușor de înțeles.

Beneficii: Aceste abilități sunt esențiale pentru crearea circumstanțelor productive în
vânzări, managementul personalului și în orice context în care dorești să influențezi
cu integritate pentru a obține rezultate reciproc avantajoase.

Aplicabilitate: Educație, Consiliere, Performanță sportivă, Management, Negociere,
Vânzări
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Reformulare

Submodalități  

Orice eveniment are o însemnătate, în funcție de "cadrul" în care îl percepem.

Când schimbăm cadrul, schimbăm sensul. Aceasta este Reformularea de context -
schimbarea cadrului în care o persoană percepe evenimentele pentru a schimba
sensul.

Iar dându-i unei afirmaţii un alt înţeles prin recuperarea conţinutului, care schimbă
focalizarea, este reformularea de conţinut.

Când sensul schimbă răspunsurile, se schimbă si comportamentele persoanei.

Beneficii: Când apar reclamații sau obiecții, reformularea îți permite să asiști o altă
persoană prin examinarea plângerii într-un context diferit sau având alt sens, astfel
încât nu mai este o obiecție sau un obstacol.

Reformularea ajută și la vizualizarea unei situații într-un mod diferit, astfel încât să
recunoști opțiunile care sunt indisponibile în mod obișnuit cu răspunsurile familiare
și cu modelele de gândire: îți permite să rămâi orientat spre soluții și să valorifici
timpul petrecut în interacțiuni productive.

Aplicabilitate: Consiliere, Performanță sportivă, Management, Educație, Negocieri,
Vânzări.

Acestea sunt distincţii (sau subseturi) care fac parte din fiecare sistem
reprezentaţional care codifică şi dau un înţeles experienţelor noastre.

De exemplu, o imagine poate fi alb-negru sau color, poate fi film în mișcare sau
nemişcată, poate fi focalizată sau nefocalizată – acestea sunt submodalităţi vizuale.
Pe măsură ce îți aduci aminte de o experiență plăcută, nivelul de plăcere pe care îl ai
în acea amintire este direct influențat de intensitatea elementelor componente
asupra reprezentării interne accesate.

  Tehnicile care utilizează sub-modalități pot ajuta la schimbări comportamentale
rapide, eficiente și de lungă durată.

Beneficii: Aceste tehnici sunt folosite pentru rezolvarea problemelor, creșterea
motivației, accelerarea procesului de învățare, schimbarea credințelor limitative și
perfecționarea flexibilității comportamentale. Așadar, acestea îți oferă o gamă vastă
de opțiuni în afaceri și în viața personală.

Aplicabilitate: negociere, vânzări, educație, consiliere, performanță sportivă,
management, coaching.
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Flexibilitatea comportamentală

Strategii  

Integrarea părților  

Comportamentul este o parte semnificativă al procesului de comunicare. Dacă îi
spui angajatorului că ești dedicat companiei, dar ajungi la muncă târziu în fiecare
dimineață, ce contează mai mult? Ce spui în cuvinte sau comportamentul tău?
Informațiile de cea mai bună calitate sunt cele comportamentale.

Beneficii: Capacitatea de a-ți schimba abordarea în orice context este esențială în
perfecționarea alegerilor pe care le faci în orice interacțiuni.

Aplicabilitate: Educație, Consiliere, Managementul pacientului, Performanță
sportivă, Management, Negociere, Vânzări.

Strategia este orice set (ordine, sintaxă) intern şi extern de experienţe care
determină în mod consecvent acelaşi rezultat. NLP a fost creat ca rezultat al
modelării. Creatorii NLP-ului au definit un “sistem de modelare” care constă în
principiu, în descoperirea sistemului de convingeri, a fiziologiei şi a strategiilor
mentale ale cuiva, mai specific ce se întâmplă în mintea cuiva când face ceea ce face,
ce strategii foloseşte.

  Cursul de Practitioner NLP acoperă strategiile de învățare, motivare, luare a
deciziilor și creativitate. Mai mult, se predau și tehnici despre modul de a obține,
instala și proiecta strategia unui individ.

Beneficii: Utilizarea strategiilor este esențială pentru modelarea comportamentală și
înțelegerea proceselor de învățare.

Aplicabilitate: Educație, Consiliere, Performanță sportivă, Management, Negociere,
Vânzări

Integrarea părților este una dintre tehnicile cele mai importante din NLP,  folosită
pentru comportamente incongruente, te învață cum să detectezi și să elimini
conflictele interioare existente la nivel subconștient.  În esență, integrarea părtilor
elimină blocajele din sistemul nervos și permite informațiilor să curgă lin prin
rețelele neuronale.

Beneficii:  Integrarea părtilor îmbunătățește energia fiziologică și sănătatea
psihologică. Oamenii devin congruenți, simt înăuntrul lor un aliniament și o întregire.

Aplicabilitate:  Educație, Consiliere, Managementul pacientului, Performanță
sportivă, Management, Negociere, Vânzări. 
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Consiliere / Educație

Business / Educație

Sport

Chiar mai mult, cursul NLP Practitioner se adaptează la domeniile de
interes special pentru participanți. Aceste specializări includ activități
de consiliere, educație, afaceri și sport. Următoarele concepte sunt
disponibile în majoritatea programelor NLP Practitioner:

Tehnicile specifice predate includ Fobia Rapidă, (Disocierea V/K), Tehnica SWISH
pentru schimbarea comportamentelor limitative. Schimbarea trecutului personal are
ca scop eliminarea unor traume negative din trecut şi adăugarea unor resurse noi,
pozitive.

NLP se aplică în domenii ca negocierile, dezvoltă abilitatea de a fragmenta informații
din concepte abstracte sau de conținut specific, oferă abilitatea de adaptare fină în
traducerea predicatelor din sistemele reprezentaționale între indivizi. Alte
aplicabilități în business includ leadershipul, vânzările prin telefon, vânzările
personale și abilitățile de prezentare.

Acest flux se concentrează pe monitorizarea și dezvoltarea atitudinilor mentale
pozitive în cadrul performanțelor. Se referă și la crearea și atingerea obiectivelor
sportive prin conceperea și implementarea unui plan de acțiune, proiectarea și
instalarea unui ciclu de performanță pozitiv și formarea și instalarea motivațiilor
pozitive convingătoare pentru succes.

- -



Conținutul cursului NLP Practitioner
- -

DEFINIŢIA NLP-ULUI
MODELUL DE COMUNICARE NLP
CINCI PRINCIPII PENTRU SUCCES
STARE – SAU – OBIECTIV
FORMULAREA CORECTĂ A
REZULTATELOR
PRESUPOZIŢIILE NLP-ULUI
DIRECTIVELE PRIMARE ALE
MINȚII SUBCONȘTIENTE
ACUITATEA SENZORIALĂ
RAPPORT
SISTEM DE REPREZENTARE
INTERN PREDOMINANT
CELE 5 SISTEME DE
REPREZENTARE PREDOMINANTE
TIPARELE INTONAŢIEI - HARTA
CU TIPARUL OCHILOR
SUBMODALITĂȚI
DECLANŞATORI ÎN CONTEXTUL
NLP-ULUI
SCENARIUL “PLACE VS.
DISPLACE”
SCHIMBAREA UNEI
CONVINGERI”
PROCEDURA INTERVENȚIEI
“SWISH”
POZIȚII PERCEPTUALE
FOLOSIREA CONŞTIENTĂ A
LIMBAJULUI
PRESUPUNERI LINGVISTICE

IERARHIA IDEILOR
MODELUL MILTONIAN DE
COMUNICARE
STRUCTURA UNEI METAFORE
META MODELUL
TEHNICI DE ANCORARE
ANCORE CU RESURSE
ANCORE DEMOLATOARE
LANȚ DE ANCORE
SCHIMBAREA TRECUTULUI
PERSONAL
ÎNSUŞIREA EXCELENȚEI
INELUL PUTERII
STRATEGII
MODELUL T.O.T.E. AL STRATEGIEI
DESCOPERIREA STRATEGIILOR
MODIFICAREA STRATEGIILOR
STRATEGII MOTIVAŢIONALE
STRATEGII PENTRU ÎNVĂȚARE
STRATEGIA DE SCRIS ÎN LIMBA
ENGLEZĂ
REFORMULAREA DE CONTEXT
ȘI DE CONȚINUT
TEHNICA DE DISOCIERE
INTEGRAREA PĂRȚILOR
META MODELUL III
MODEL DE TERAPIE NLP 



2. Certificarea în Time Line Therapy™
nivel Practitioner

Ce vei dobândi?

Dr. Tad James este creatorul acestei tehnici uimitoare, prin urmare
obții certificarea direct de la sursă. Time Line Therapy™ este calea
simplă, eficientă, rapidă și non-invazivă către libertatea emoțională.
Pe baza unei abordări de ultimă generație a minții subconștiente,
acum există o cale de a debloca aceste gânduri și emoții negative
pentru a începe să îți îndeplinești visele și obiectivele.  

Obții control total asupra vieții tale;
Depășesti blocajele interne proprii și ale celorlalți;
Elimini emoțiile negative, convingerile și deciziile limitatoare;
Iei deciziile corecte cu încredere;
Descoperi ce contează cu adevărat pentru tine;
Obții motivație și RĂMÂI motivat!;
Creezi tipul de viitor pe care îl dorești cu adevărat;
Îți înțelegi propriul sistem temporal intern pentru a-ți crea viitorul;
Utilizezi criteriile S-M-A-R-T pentru a-ți atinge obiectivele;
Aflii cum să vizualizezi viitorul, astfel încât să fie atrăgător, motivant și interesant
pentru tine.

În mediul educațional și de consiliere, folosirea tehnicilor Time Line Therapy™ și
Creating your Future™ ajută la reconectarea si folosirea resurselor interne, precum
motivarea, încrederea și soluționarea conflictelor interne.

Beneficii: duce la deblocarea potențialului unui individ și la eliberarea emoțiilor ca
furia, supărarea, tristețea, frica, vinovăția și anxietatea. Susține îndeplinirea
obiectivelor.

Aplicabilitate: consiliere, performanță sportivă, educație, management.

- -



Conținutul cursului Time Line Therapy™
Practitioner

- -

TEHNICI ȘI PREMIZE MAJORE; 
CUM SE OBȚIN REZULTATELE;
NOUA PARADIGMĂ A SĂNĂTĂȚII
PERSONALE;
DESCOPERIREA LINIEI TIMPULUI;
DESCOPERIREA CAUZEI
RADĂCINĂ;
EMOȚII NEGATIVE TEHNICI;
ANXIETATEA;
AMINTIRI TRAUMATICE;
DECIZII LIMITATOARE;
3 MOTIVE PENTRU CARE
EMOȚIILE DISPAR;

 SCHIMBAREA
POZIȚIEI/DIRECȚIEI LINIEI
TIMPULUI;
OBIECTIVE S.M.A.R.T;
INSERAREA UNUI SINGUR
OBIECTIV ÎN VIITOR;
MODELUL DE FOBIE RAPID;
INTERVENȚIA CU TIME LINE
THERAPY®;
MODELUL TERAPIEI DE FAMILIE;
PROCESUL VÂNZĂRII ÎN CINCI
PAȘI;
NEGOCIERE ŞI INFLUENŢĂ 
FORMATUL UNEI ÎNTÂLNIRI DE
AFACERI.



3. Certificarea în Hipnoză nivel Practitioner

Inducții Eriksoniene

Limbajul indirect, Ericksonian

Pendulul

Metafora

Ca parte a formării tale, vei învăța lucruri indispensabile despre
hipnoza indirectă Ericksoniană, astfel încât să îți poți mări
rezultatele și să-ți extinzi aria de clienți.

Înveți cum să accesezi informații de la nivelul minții subconștiente prin utilizarea
tehnicilor de inducție permisivă. Aceste procese sunt folosite pentru crearea unui
mediu de învățare și instruire relaxat și creativ, precum și pentru crearea unui mediu
pentru lucrul cu clienții în cadrul consilierii.

În general, folosirea limbajului Ericksonian permite utilizatorului să transmită sugestii
fară a întâmpina rezistență din partea interlocutorului, creând o atmosferă relaxată.

 Comunicatori puternici și eficienți folosesc aceste modalități de limbaj ca mijloc de
a gestiona cu pricepere echipele și personalul în vederea atingerii scopurilor și
obiectivelor organizației; 

Beneficii: în orice program de schimbare culturală sau personală pentru a ajuta la
slăbirea rezistenței; ca adjuvant al instrumentelor de consiliere; în vânzări pentru a
maximiza răspunsul cumpărătorilor; ca mijloc de comunicare eficientă în cadrul
prelegerilor către un public numeros.

Aplicabilitate: educație, negociere, vânzări, consiliere, management și recrutare.

Instrument de biofeedback pe care înveți cum să-l folosești pentru a facilita
comunicarea cu mintea ta subconștientă.

Proiectarea și utilizarea metaforelor facilitează comunicarea la nivel subconștient.
Este folosită în afaceri pentru a atrage cooperare și înțelegere, pentru construirea
echipelor, rezolvarea problemelor, creativitate și motivație.

Beneficii: este utilizată în consiliere și educație pentru a ajuta clienții și studenții să
genereze resurse și să rezolve problemele; accelerează învățarea și sunt folositoare
pentru depășirea limitelor.

Aplicații: educație, negociere, vânzări, consiliere, management și recrutare.

- -



4. Certificarea NLP Coaching nivel
Practitioner

Conținutul cursului de Hipnoză și Coaching

Coachingul este o interacțiune care se dezvoltă continuu între două persoane și în
care clientul este asistat de coach să își dezvolte abilitățile, să își stabilească
obiectivele, să le atingă și să obțină rezultate cu succes, facilitează schimbarea prin
comunicare verbală și non-verbală susține și ajută creșterea, învățarea și dezvoltarea
profesională precum și standardele personale.

Gina Veveriță este unul dintre formatorii autorizați de
către  American Board for Hypnotherapy and NLP  pentru a emite
această certificare prestigioasă NLP.  

Beneficii: Coaching-ul aduce la suprafață ce e mai bun din oameni, le ascute și le
șlefuiește abilitățile deja deprinse pentru a fi folosite în grupuri și organizații. Are o
contribuție majoră la satisfacerea unor nevoi sau la susținerea evoluției pentru un
efort sau scop specific, prin faptul că accesează resursele individului pentru
realizarea unor proiecte strategice semnificative. Poate ajuta la creșterea și
dezvoltarea profesioniștilor și liderilor de mâine și cu siguranță ajută fantastic la
creșterea productivității, îmbunătățirea satisfacției la locul de muncă și reducerea
rulajului de personal.

Aplicabilitate: consiliere, performanță sportivă, educație, management, negociere,
vânzări. 

- -

ISTORIA HIPNOZEI
PREGĂTIREA PENTRU TRANSĂ
NIVELURI DE HIPNOZĂ
TESTE DE SUGESTIBILITATE
FUNDAMENTE ÎN HIPNOZA
ERICKSONIANĂ
MODALITĂȚI DE SUGESTIE
INDIRECTĂ
INDUCȚII ERICKSONIENE
TEHNICI DE ADÂNCIRE
SUGESTII POST- HIPNOTICE
PARADIGMA GENERALĂ A
PENDULULUI
CONTRAINDICAŢIILE HIPNOZEI 

CE ÎNSEAMNĂ ȘI DE CE
COACHING
INTEGREAZĂ CONȘTIENTUL CU
SUBCONȘTIENTUL
COACHING-UL NLP DE SUCCES -
FACTORI
TERAPIE TRADIȚIONALĂ VS.
COACHING NLP
COACHING NLP COMPARATIV CU
PROCESE CONEXE
CADRE PENTRU PROCESE DE
BUSINESS COACHING
PROCESUL DE COACHING 

https://www.abh-abnlp.com/


Structura și evaluarea cursului

Cu scopul de a-ți maximiza experiența și a-ți oferi o gamă largă de oportunități de a
învăța, de a practica și de a întări abilitățile și tehnicile, instruirea ta va include
următoarele: 

predare
demonstrații
exerciții în grupuri mici
jocuri pentru dezvoltarea abilităților
supravegherea calității și feedback
teme individuale în afara cursului

Pentru a fi într-un echilibru permanent, avem metode de predare și
de învățare accelerate.

Îți promit o experiență de învățare provocatoare și stimulentă.
Obținerea certificării se va concretiza prin evaluări scrise și practice.

 Dacă nu îndeplinești criteriile pentru finalizarea cu succes a acestui
curs, NLPDiscovery îți va propune o oportunitate viitoare pentru a
finaliza cursul, fără costuri suplimentare.

Vizitează site-ul: www.nlpdiscovery.ro

Întrebările le poți pune la adresa: contact@nlpdiscovery.ro,
gina@nlpdiscovery.ro

Acreditările noastre: 

- -

http://www.nlpdiscovery.ro/
mailto:contact@nlpdiscovery.ro
mailto:gina@nlpdiscovery.ro


Testimoniale

Ian Ramon

Gabi Albert

“Am făcut NLP și cu co-fondatorul Richard Bandler și echipa sa in Scoția, am
audiat zeci de seminarii de NLP, hipnoza și m-au ajutat enorm pentru
vindecarea mea si a celor cu care am lucrat, dar mai ales in viata de zi cu zi. NLP
te ajută intr-adevar să preiei controlul emoțiilor, a comunicarii eficiente, a vietii
tale. Am fost impreuna cu soția la cursurile de Practician, Master cu Gina si
suntem foarte mulțumiti. Este un trainer bine pregatit care pune pasiune, căreia
îi pasă de clienți, cursanți, are experiența practică, nu teorie și este un coach /
trainer care reușeste să te ajute sa obții rezultate! Astfel concluzia mea, merită
100% investiția în tine prin a face orice curs cu Gina! “

“Da, acest curs schimbă vieți. 

Eu personal am invățat cum poți obține o voință într-adevăr LIBERĂ și ce
înseamnă să ai libera alegere de a lua decizii bune în viață.

Te învață cum să scapi de convingeri care-ți îngreunează viața.

Te învață cum să negociezi și să tratezi cu partenerii de afacere pentru a obține
rezultate foarte bune în timp util.

Te învață să-ți înțelegi soțul, soția, copiii, părinții și chiar și pe ei să te înțeleagă
pe tine.

Te învață să ai încredere în ceea ce ști, dar îți și deschide căi spre cunoaștere.

Sau tehnica prin care îți schimbi punctul de vedere asupra amintirilor
neplăcute sau chiar tragice în care ai crezut că viața ta este netrăibilă.

"Totul ne poate fi luat, mai puțin un lucru – ultima dintre libertățile umane – a
alege atitudinea pe care o adoptăm în diferite circumstanțe."

  Viktor Frankl (1905-1997) Neurolog și psihiatru, supraviețuitor Auschwitz”

46 ani, căsătorită

mamă a unui tanăr de 20 de ani,

afacere si viață proprie.

- -



ne vedem curÂnd

Scrie-mi un mesaj!

Până la următoarea revedere, scrie-mi un mesaj ca să
îmi spui ce îți dorești tu de la acest curs sau la ce

întrebări cauți răspuns.

- -

https://manychat.com/l3/NLPDiscovery

