Årets event om
personlig utveckling!
Unna dig en hel dag om hur du kan
förbättra dina förmågor, hur du kan
använda din hjärna på det mest
eﬀektiva sättet!
En dag med många spännande och
intressanta föreläsningar, med
underhållning, mingel och mycket
mer.
Boka den 24 november för en
heldag om personlig utveckling.
Plats och Tid: Clarion Hotell vid
Skanstull, Stockholm.
24 november 2012, kl.09.00-24.00
På årets NLP konvent börjar vi
dagen med tre intressanta föreläsare.
Dagens tema är personlig utveckling
och vi bjuder på inspiration och
kunskap med:
•
•
•

Marie Ryd, Neuro-Ledarskap och
Healthy Mind!
Anna Ramberg, Piggelin eller
storstrut, vad väljer du?
Johnny Sundin, “HappyBrain –
100 miljarder hjärnceller kan inte
ha fel!

John Grinder skapade NLP
tillsammans med Richard Bandler på
70-talet. NLP, Neuro Lingvistisk
Programmering, är ett
kunskapsområde, en beteendepsykologisk modell som bygger på
studier av skickliga professionella
kommunikatörer och deras sätt att
skapa förändring genom sin
kommunikation.
Namnet NLP syftar på processen
att ta reda på hur ytterst skickliga
människor använder sin hjärna
(neurologi) och språket (lingvistik) för
att skapa sina resultat.
”Programmering” syftar på våra
kommunikations- och
beteendemönster. Genom att studera
andra framgångsrika personer sätt att
använda sin hjärna (neurologi) och sitt
språk (lingvistik), kan vi lära oss att
förändra våra egna mönster, så att vi
kan få de resultat vi vill.
NLP erbjuder en mängd praktiska
verktyg för eﬀektiv kommunikation.
Några vanliga användningsområden är
personlig utveckling, undervisning,
coaching, ledarskap, sport och
prestationspsykologi,
presentationsteknik, terapi,
marknadsföring och försäljning.

Förutom det har du möjlighet att
gå runt i samma lokaler där flera
intressanta företag inom coaching,
utbildning, ledarskap ställer ut. Tid för
mingel och nätverkande helt enkelt!

John Grinder och
Carmen Bostic St.
Clair i Sverige!
På årets NLP konvent har vi
glädjen att presentera John Grinder
som Key Note speaker! Det är första
gången som John Grinder och Carmen
Bostic gästar Sverige för ett
seminarium för alla NLP intresserade.

På kvällen —
scenhypnos, musik
och NLP Awards
Vi kommer att avrunda dagen med
ett program som innehåller
underhållning och prisutdelning,

NLP Awards. Under en tre-rätters
middag kommer Ulf Sandström,
kvällens konferencier, Erik Olkiewicz,
Hypnosshowen och Malin Minelli
Band, en härlig countryjazz, att
underhålla oss in på nattens små
timmar.

Med NLP Awards vill vi belysa
personer som med hjälp av NLP
utvecklat olika områden: Årets NLP
award, ett generellt pris; Årets NLP
utvecklare inom Hälsa och
Hälsoutveckling; Årets NLP
utvecklare inom Business och Företag;
Årets NLP utvecklare inom Skola,
Barn och Ungdom.
Den 24 november får du möjlighet
att ta del av något av det bästa inom
personlig utveckling och NLP,
kombinerat med underhållning och
nätverkande. Förmiddag och
eftermiddags kaﬀe, lunch och middag
inkluderas i priset. Missa inte detta
unika tillfälle! Vi har begränsat antal
platser: bokar du redan nu får du även
ett bättre pris. Kom och skapa
tillsammans med oss en mötesplats för
utveckling och mingel!

Hela programmet hittar du
på vår hemsida
www.nlpforeningen.se

Gå in på www.nlpforeningen.se för mer information

