Första svenska workshopen i NLP
med Cricket Kemp
För första gången kommer den mycket erfarna
NLP-läraren Cricket Kemp till Skandinavien. Hon
har arbetat i 30 år med NLP både för internationella
företag och som lärare för barn med inlärningssvårigheter, och tränades direkt av grundarna till
NLP. Cricket kommer att erbjuda en första
introduktionsworkshop med bas-kunskaperna i
NLP i Malmö, som i sin tur blir språngbrädan för
längre kurser på olika ämnen inom NLP i Sverige.
När hon är här erbjuder hon även ett begränsat
antal konsultationer till företag på följande ämnen:
•

Förhandlingsteknik.

•

Hur personal lättare arbetar med människor som de har svårt för.

•

Intervjuer.

•

Hur du kommunicerar och påverkar effektivt.

•

Hon kan även gå in på: konsultation och analys, hur du förbättrar strategiskt tänkande,
strömlinjeformar organisationsstrukturer, förbättrar kommunikationsstrategierna inom
företaget och utanför, samt hur du optimerar HR och personlig utveckling.

OBS! Tänk på att på grund av tidsbrist finns det begränsningar för hur lång tid Cricket hinner
ge varje företagskonsultation. Bokar du i tid kan du maximera din tillgång till hennes tid här i
Sverige den här gången, eller så kan du boka flera av tidssektionerna om du vill ha exklusivt
längre tid själv.

Datum och plats: 17 och 20 april, bokning i två-timmarssektioner under de två dagarna, ute
på ert företag.

Bokningar: info@levandestillhet.se eller Daniel Skyle på 0702/23 28 95. Du kan boka plats
till den öppna workshopen på samma kontakt, och du kan även föranmäla till den längre NLP
Practitioner-kursen Cricket kommer att hålla i Sverige med start hösten 2009.
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. Nyhet! Se även vår kommande
hemsida för NLP, www.smallchange.se! Välkommen in.

