Första svenska workshopen i NLP med Cricket Kemp
För första gången kommer den mycket erfarna NLPläraren Cricket Kemp till Skandinavien. Hon har
arbetat i 30 år med NLP både för internationella
företag och som lärare för barn med inlärningssvårigheter och tränat direkt för grundarna till NLP.
Nu kommer Cricket att erbjuda en första
introduktionsworkshop med baskunskaperna inom
NLP i Malmö, vilket i sin tur blir språngbrädan för
längre kurser på fler ämnen inom NLP i Sverige.

NLP har lärt människor excellens och problemlösning i snart trettio
år. Med hjälp av teknikerna kan du bland annat förbättra dina
kunskaper att göra följande:



Tänka klarare. Konkreta tekniker som hjälper dig att skapa klar
tankeförmåga även om du är under press.



Kommunicera klart. Så att budskapet du faktiskt vill få fram är det som kommer fram.



Uppgradera din förmåga att förstå och skapa kontakt med människor. Detta är del av NLP´s
kärntekniker både i hur du hanterar dina medarbetare och klienter, och i hur du blir enormt bra på
försäljning till kunder.



NLP fungerar som katalysator med fantastiskt förmåga att förbättra din potential inom vad du än
gör. Principerna kan användas för problemlösning i ditt liv och på ditt jobb. De är alltid fokuserade
på att få din fulla kunskap och talang att blomma upp och låta dig skapa det liv du faktiskt vill leva.

Datum: 18-19 april 2009
Tid: 10.00-17.00
Plats: St. Gertruds Konferensanläggning, centrala Malmö

Du hittar mer information om workshopen och Cricket Kemp i sektionen om NLP på Levande Stillhets
hemsida, www.levandestillhet.se. Här hittar du även information om Levande Stillhets
skräddarsydda företagsprogram och unika privatlektioner, och hur de läggs upp anpassade efter yrke
och företag, samt lösningarna vi erbjuder med NLP. Cricket kommer även att erbjuda ett begränsat
antal konsultationer för företag när hon är här. Se vår hemsida för detaljer.

Levande Stillhet tar emot bokningar från och med nu och framåt. Tänk på att det är begränsat antal
platser på kursen, så anmäl dig snarast om du vill vara säker på din plats. Du kan anmäla dig till
Daniel Skyle på info@levandestillhet.se eller på 0702/23 28 95. Vi tar även nu emot anmälningar till
den NLP Practitioner-kurs som Cricket kommer att hålla i Sverige med start hösten 2009.

