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Spoštovani. 
 

V vsakdanjem življenju se srečujemo s posamezniki…s sosedi, poštarjem, prodajalci ... vse 

to so naši znanci, s katerimi vsak dan poklepetamo. Ljudje imamo radi občutek, da 

pripadamo družbi. 

 

Zatorej Vas vabim v našo družbo, na spomladansko kreativno druženje. 
 

                                      Koordinatorica: Majda Valda, dipl.org.-menedž 

 
 

                                                               

 »PREDSTAVITEV NEVRO –LINGVISTIČNEGA 

PROGRAMIRANJA (NLP)« 

 
bo dne, 14. maj 2014 od 18.00 do 19.30 ure 

Mag. Teja Valenčič, licencirani praktik NLP ter praktik testiranja osebnih vrednot, vam bo predstavila 

vsebine Nevro-lingvističnega programiranja: 

Za vse, ki si želite izvedeti: 

 KAKO PREPOZNATI SVOJ ŽIVLJENJSKI POTENCIAL; 
 KAKO PREPOZNATI SVOJE VREDNOTE; 
 STE NA PRAVI POTI; 
 KAKO POSTAVITI PREPRIČLJIVE IN DOSLEDNO DOSEGLJIVE CILJE - IN JIH DOSEČI; 
 KAKO RAZVITI MOČNE IN TRAJNE PRAKTIČNE SPRETNOSTI ZA PREMAGOVANJE STRESA; 
 KAKO RAZUMETI GLOBLJO MOTIVACIJO, KI POGANJA ODLOČANJE; 
 KAKO RAZVITI OSEBNO MOČ; 
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Kaj je NLP? 

Nevro - lingvistično programiranje (NLP) je zbirka orodij in metod, ki nam pomagajo, da izboljšamo naše 
življenje in delo. Nevro-lingvistično programiranje (NLP) je v svetu ena izmed najbolj priznanih metod za 

osebnostno rast. NLP se lahko uporablja na številnih področjih: v znanosti, medicini, šolstvu, športu, 
skratka na vseh področjih, kjer želimo povečati naš potencial. 

 
Na delavnicah bodo udeleženci lahko spoznali več o tem, kako lahko z uporabo znanj NLP - ja izboljšajo 
komunikacijo, samozavest, učenje, izboljšajo oz. spremenijo občutke, prepričanja, spremenijo navade, 

izboljšajo strategije, premagajo strahove določijo cilje itd.. 

 

ZAMISLI USTVARJANJA Z RAZLIČNIMI TEHNIKAMI 

Mentorica: Martina Osmak TER MATERIALI 
 

DOMA NAREJENA - NEGOVALNA KREMA 

Delavnica bo v ponedeljek, 19.5.2014  

 od 18.00 do 20.00 ure
 

Domača kozmetika je kot vsaka kozmetika sestavljena bolj ali manj iz enakih osnovnih 
sestavin, kot so: tekočine (destilirana voda, hidrolat, čaj  …), maščobe (olja in masla). 

Učinkovine, kot so eterična olja, pa jo še posebej obogatijo. 

 
 

Obisk študijskih krožkov je za vse zainteresirane udeležence BREZPLAČEN ! 
 
 

Izberite in naredite telefonsko prijavo, na spomladansko kreativno druženje. 
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