
NLPAKADÉMIA 
S ROBERTOM BREADONOM

NLP (Neuro-Lingvistické Programovanie) je veda  o osobnom rozvoji �loveka. 
Predstavuje súhrn techník, ktoré pomáhajú �u�om odhali� ich vnútorný potenciál, dosahova� 
v �ivote jedine�né výsledky, úspech a vnútornú i vonkaj�iu rovnováhu.

NLP sa dotýka troch oblastí:

   

 

NLP VÁM POMÔ�E:
• zlep�i� kvalitu �ivota
• zbavi� sa strachov, zlozvykov �i negatívnych zá�itkov z minulosti
• odstráni� podvedomé bloky, pocity stresu, viny a úzkosti
• zlep�i� si vz�ahy s inými �u�mi
• dosahova� stanovené ciele a výnimo�né výsledky

KURZ JE PRE KOHOKO�VEK, KTO:
• chce by� úspe�nej�í a dosahova� skvelé výsledky
• chce by� ��astnej�í, zdrav�í a vyrovnanej�í
• chce by� ob�úbený a zlep�i� si svoje vz�ahy
• chce celkovo zmeni� svoj �ivot k lep�iemu
• chce viac, ako len zá�itkový kurz

NLP AKADÉMIA
je certi�kovaná organizáciou AUNLP a jej reprezentantom v �R, spolo�nos�ou 
Breadon s.r.o. Je to prvý krok pre tých, ktorí sa chcú sta� profesionálnym kou�om.

PRE�O NLP?  V �OM VÁM NLP POMÔ�E?

- oblas� pracuje s �udským myslením. 
Spôsob, akým �lovek premý��a, sa následne premieta do reality. 

- u�í �udí umeniu nielen komunikova�, ale aj porozumie� iným 
�u�om. Umo�ní nám objavi� skrytú silu komunikácie a pozitívne 
ju vyu�íva� v prospech seba a iných �udí.

- umo��uje preprogramova� negatívne vzorce, traumy, fóbie 
a my�lienky z minulosti na pozitívne resp. neutrálne a odstráni� 
tak preká�ky v na�om �ivote, rozvoji a dosahovaní cie�ov. 

NEURO   

LINGVISTICKÉ

PROGRAMOVANIE 

Po úspe�nom absolvovaní získate  - NLP PRACTITIONER MEDZINÁRODNE platný certi�kát
(certi�kát I. stup�a AUNLP).



AKÉ NÁSTROJE SA NAU�ÍTE POU�ÍVA�?
o

• SUBMODALITY
    - práca s vnútornou interpretáciou, ktorá umo��uje 
       zmeny vo va�om podvedomí
• GENERÁTOR NOVÉHO SPRÁVANIA 
    - kódovanie nových schopností 
• SWISH VZOREC 
    - zbavovanie sa zlozvykov
• KOTVENIE 
    - vyvolanie pozitívnych a vymazanie negatívnych 
       pocitov
• KONVERZNÉ TECHNIKY
    - zmena poh�adu na situácie, �udí a seba 
• TAJOMSTVO RE�I TELA 
    - ako �íta� signály a neverbálnu komunikáciu
• FAST FÓBIA MODEL 
    - technika na zní�enie a vymazanie strachov a fóbií
• UJASNENIE OSOBNÝCH HODNÔT 
    - ako a kam naozaj smerova�

ROBERT BREADON 

KTO 
VÁS BUDE NLP 
AKADÉMIOU 

SPREVÁDZA�?

je skúsený biznisman a je-
den z najskúsenej�ích NLP 
t r é n e r o v  p ô s o b i a c i c h 
v �esku. Jeho NLP akadé-
miu absolvovali u� stovky 
�udí a �al�ím stovkám �udí  
pomohol NLP technikami 
zbavi� sa rôznych problé-
mov, ako napr. zlozvykov, 
strachov, závislostí,  nega-
tívnych zá�itkov z  minu-
losti at�. 

Narodil sa v Taliansku, 15 rokov 
�il v Anglicku a v sú�asnosti 
pôsobí  v  �echách.  Svoje 
skúsenosti z praxe a biznisu 
prepája s NLP. Je expertom na 
NLP v �porte aj v biznise, je 
profesionálnym golfovým 
trénerom,  certi�kovaným 
trénerom Americkej univerzity 
NLP, kvali�kovaným hypnoti-
zérom, �lenom organizácií 
GHR, CNHC, AUNLP, AINLPa 
spoluautorom knihy N1. V�aka 
NLP sa mu dokonca podarilo 
vylie�i� z rakoviny. 

TERMÍNY NLP AKADÉMIE: o

NLP 1:       11.-12.8.2018
NLP 2:       8.-9.9.2018
NLP 3:       6.-7.10.2018
NLP 4:       10.-11.11.2018

AKÉ NÁSTROJE SA NAU�ÍTE POU�ÍVA�?

100%VRÁTENIA PE�AZÍ

CENA: 
�tandardná 2.100 EUR 
(8x celodenný tréning, plus materiály a certi�kát)

 cena 1800 EUR do 30.06.2018.Zvýhodnená
(8 x celodenný tréning, plus materiály a certi�kát) 
Mo�nos� platenia aj na splátky.
k
MIESTO: 
Centrum VitalSpa
Radvanská ulica 46, Bratislava � Staré mesto

VIAC INFORMÁCIÍ 
na telefónnom �ísle: 0905 951 700
alebo emailom na: simkova@anteaconsulting.sk

http://www.nlp-czech.cz/
Organiza�ný partner na Slovensku - 
www.anteaconsulting.sk


