
CERTIFICIRANI 

SPLETNI 

INLPTA NLP 

COACH MOJSTER 
8 dnevni intenzivni spletni  

program izobraževanja  

 Preoblikujte svoje življenje z NLP Coaching treningom zdaj! 

Uporabljamo tehnike in postopke povezave uma in telesa, pri 

čemer   upoštevamo svoje nezavedno.  Treniramo vas, da pridete 

do svojega novega poklica coacha, poklica, ki v svetu najbolj 

narašča. Kaj to pomeni za vas? 

V 8 dneh,  spoznate coaching koncepte, coaching orodja, coaching 

tehnike, ki jih boste lahko uporabljali s svojimi strankami / 

študenti / sodelavci takoj, ko pridete nazaj v svojo prakso ali 

podjetje. Izobraženi  in trenirani boste za individualni coaching, 

mediacijski coaching, za skupinski  coaching ter coaching za velike 

sisteme.  

Spletno od 11. september 2021 do 6. novembra 2021.  

8 sobot od 11. septembra do 6.  novembra 2021 od 9 do 13 ure  
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Nadgradnja veščin coachinga 

Vas mika, da bi nadgradili coaching veščine in veščine vodenja, se s 

coachingom ukvarjali profesionalno? 

Boste osebni coach, interni in zunanji coach ali svetovalec v podjetju, 

vodja, strokovnjak za človeške vire, psiholog, se pri svojem delu ukvarjate 

z razvojem ljudi … potem bo izobraževanje za certificiranega NLP Mojstra 

coacha  pravo odkritje za vas! 

Razvili boste učinkovitejšo coaching kuturo v podjetju ali nadgradili svojo 

prakso dela na naprednejši nivo. Pridružite se nam na transformacijskem 

certifikacijskem izobraževanju za coache, akreditiranem s strani 

mednarodne zveze NLP trenerjev (The International Neuro-Linguistic 

Programming Trainer's Association INLPTA). 

Podarite si izjemno izkušnjo rasti in transformacije svojih poslovnih in 

osebnih potencialov! 

NLP mojstrski coaching združuje bogata znanja v učinkovit izobraževalni 

program, ki vam zagotavlja izjemno rast na vašem osebnem in poslovnem 

področju, transformacijo vaših vodstvenih potencialov, razširitev vašega 

razumevanja vedenjskih vzorcev ter vašega coaching sloga na najvišji 

nivo.  

NLP mojsterski coaching je učenje novega jezika saj nudi coachem, 

vodilnim v podjetjih in posameznikom inovativne poglede na situacije, 

dogodke in procese v poslovnem in zasebnem življenju. Osredotoča se na 

razumevanje nezavednih in zato nevidnih vsebin, ki aktivirajo proces. 

Klientu in zaposlenemu nudi koncepte, ki pojasnjujejo oblike vedenja, ki 

se pojavljajo v praksi. Preko razvoja simboličnega mišljenja in 

razumevanja nezavednih motivacij in konfliktov ekipa ali kolektiv dojame, 

zakaj in kako deluje in posledično se bolj odpira morebitnim 

spremembam. Čuječnostno povezuje zavedno in nezavedno ter omogoča, 

da s procesom sežemo globje, uvidi so lahko jasnejši in odločitve 

trajnejše. 

NLP mojstrski coaching tako ustvarja nov proces rasti za coacha, 

organizacijo in vsakega prisotnega, ki se želi učiti.  

Kaj boste z udeležbo v programu NLP mojstrski coaching pridobili? 
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Pogum in izvirnost pri iskanju brezhibnih rešitev za posamezno ali 

organizacijsko dilemo. Razvoj simboličnega razmišljanja sistemskih orodij 

kot učinkovitih coaching orodij. Nepozabne izkušnje in razumevanje moči 

uma in čustev. Diagnostična orodja za prepoznavanje komunikacijskega 

šuma posameznika in njegovo odpravljanje na učinkovit način.  

Edinstvene odgovore na aktualna vprašanja, kot so: učinkovito odločanje, 

upravljanje časa, doseganje ciljev, ocenjevanje, upravljanje stresa oz. boj 

proti izčrpanosti ter razvoj timske energije. 

Praktični coaching in coaching orodja, ki jih lahko takoj prenesete v svoje 

poslovno in zasebno življenje. 

NLP mojstrski coaching je kombinacija visoko intelektualnega učenja z 

globokim čustvenim doživetjem in praktičnim coachingom. Poleg tega, da 

daje nove spretnosti in tehnike, tudi ustvarja širše možnosti in pristope za 

trenerja, coacha. 

Coaching je mogoče opredeliti kot sistematični proces, usmerjen v 

rezultate, pri katerem coach olajša izboljšanje življenjskih izkušenj in 

ciljno preobrazbo v osebnem  in poklicnem življenju klientov. Coach 

pomaga spodbuditi upanje in optimizem ob vsaki priložnosti in  opozarja 

klienta na njegove pretekle uspehe in dosežke, kako jih uporabiti za 

izgradnjo zaupnja v lastne sposobnosti in s tem optimističen, pozitiven 

pogled na prihodnosti. Coach spodbuja pri klientu pozitivna dejanja, v ta 

namen uporablja orodja,  ki temeljijo na čuječnosti in meditacijskih 

metodah. 

Cilj izobraževanja je opolnomočiti coacha, da bo razmišljal o čuječnosti kot 

možnosti, kako se približati klientu, hkrati pa negovati dober odnos in 

istočasno tudi poskrbeti sam zase. Coach deluje iz pozicije identitete in 

samopodobe klienta,  to je tisto, kar si klient misli o sebi- samorefleksivni 

proces. Posameznik identificira lastno sebstvo iz notranje perspektive. Ta 

občutek identitete daje možnost osebi za izrekanje o sebi in za 

samoopredeljevanje.  

Prispeva pa tudi k izgradnji osebne kariere in osebne odličnosti. Osebna 

odličnost je tako pot pozitivnega razvoja sebstva z  uporabo čuječnosti. 

Sebstvo v ospredje postavlja človeka, njegovo ugodje in zdravje. Gre za 

življenjski stil, kjer stremimo k iskanju notranjega miru, zadovoljstva in 

ohranjanju psihofizičnega zdravja na najvišjem nivoju. 
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Profesionalni coaching 

Profesionalni coaching je nenehen proces, ki ljudem pomaga doseči 

izjemne rezultate v življenju in poslu. Skozi proces coachinga ljudje 

poglobijo svojo sposobnost za učenje, povečajo svojo uspešnost in 

izboljšajo kvaliteto svojega življenja. 

 

Profesionalni coachi so izurjeni, da poslušajo in opazujejo, prilagajajo 

svoj pristop potrebam posameznikov oziroma podjetij in jim pomagajo 

odkriti lastne rešitve in strategije.  

 

Vodje, ki obvladajo veščine coachinga, so prepričani, da so njihovi 

zaposleni ustvarjalni in imajo velik potencial. Zavedajo se, da je delo 

vodje zagotavljati podporo, da zaposleni razvije svojo ustvarjalnost, 

veščine in notranje vire, ki jih že ima. Vodja zagotavlja povratne 

informacije in objektivno perspektivo, zaposleni pa je odgovoren, da 

doseže rezultate, ki so ekološki oziroma neškodljivi zanj in za podjetje. 

 

Nekatera podjetja najamejo coacha, ko začnejo nov projekt ali novo 

dejavnost, ko na trg uvajajo nov produkt ali novo storitev, reorganizirajo 

organizacijsko kulturo, ko so zaposleni pred spremembo poklicne poti, ali 

želijo znova ovrednotiti življenjske odločitve, ali pa so preprosto 

pripravljeni uspeti v svojem osebnem in poklicnem življenju. Druga 

podjetja želijo konstanten stik s coachem in investirajo v razvijanje veščin 

coachinga svojih vodij. 

 

V podjetjih je coaching znan predvsem kot poslovni coaching. Vodilni 

imajo svojega osebnega coacha, ki jim pomaga dosegati uspehe v stroki.  

 

NLP mojster coach je program, ki ga predstavljamo kot učinkovito 

komunikacijsko in motivacijsko orodje za time in podjetja. Posameznike 

usposabljamo, da si med seboj zastavljajo pozitivna in v prihodnost 

usmerjena vprašanja. Dobro oblikovana pozitivna vprašanja, v nasprotju s 

kritičnimi pripombami, lahko pomagajo timu, da ustvari izjemne in trajne 

spremembe v medsebojnih odnosih, sinergijo in skupinski duh. 

Posamezniki doživljajo večje zadovoljstvo pri delu, to pa postane manj 

stresno in učinkovitejše.  

 

Komu je izobraževanje namenjeno? 
 

• Komur je komunikacija del aktivnosti. 
• Kdor ustvarja dohodke na podlagi lastnega podjetništva. 
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• Kdor si želi, da v celoti uveljavlja svoje potenciale in ustvarja 
ravnotežje. 

• Kdor si prizadeva olajšati delo kot del ekipe.  

• Kdor si želi kot coach graditi svojo trenersko delovanje. 
• Govorniki in tisti, ki si prizadevajo, da bi bila njegova vodilna misel 

sprejeta in postala vplivna. 
• Vodstvo, vodje prodaje, vodje ekip in tisti, ki delajo s posamezniki in 

skupinami 
• Učitelji, ki učijo otroke, najstnike, ali odrasle študente. 

• Vsi, ki iščejo prehod ali rastejo na področju wellnessa, dobrega 
počutja  in družinskega življenja 

• Vsi, ki iščejo možnost, da se okrepi njihova vloga  v spreminjajočem 
se okolju. 

 

Izobraževanje je dvostopenjsko. Sestavljeno je iz programa NLP Coach 

Praktik(I. in II. modul) in programa NLP Mojster Coach (I. do VIII. 

modul). 

 

  

 
 

Zakaj naš 8-dnevni trening  certificirani NLP Coach mojster?  

 

V današnjem hitrem tempu - ne samo v službi, ampak povsod, morate biti 
prilagodljivi, okretni in pripravljeni na spremembe ... z drugimi besedami, 

odporni. Ta trening vam ponuja najbolj prožna orodja. Vaše podjetje, 
študenti ali stranke bodo dosegli  svoje cilje hitreje in njihovi rezultati 

bodo  trajnejši.  
  

Pozornost bomo posvetili vprašanju, kako postaviti cilje, ki se raztezajo 

čez našo  cono udobja ... in kako jih doseči z našim celotnim potencialom. 

Kako sprostiti omejujoča prepričanja, negativna čustva, in se znebite tistih 

glasov, ki nam povedo, da  nekaj ne moremo.  

V okviru tega 8 dnevnega usposabljanja bomo pri coachingu uporabljali, 

orodja, ki jih boste prepoznali:  

 

http://www.transformacija.com/wp-content/uploads/200
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Orodja, potrebna za dober coaching: 

• specifične komunikacijske veščine (npr. spremljanje, dober stik, 

radovednost, kalibriranje, postavljanje ciljev, členjenje, 

osredinjenost na zadevi stranke, odkrivanje strankinih lastnih 

rešitev, spodbujanje učenja, prožnost, itd) 

• jezikovno zavedanje 

• zavedanje strukture 

• meta znanje o postavljanju vprašanj 

Coaching vprašanja: 

• Učinkovita vprašanja 

• Neučinkovita vprašanja 

o Vzročna vprašanja 

• Neželena vprašanja 

o Problemska vprašanja 

• Nejasna vprašanja 

• Specifična vprašanja 

• Odprta vprašanja 

• Zaprta vprašanja 

Coaching koncepti: 

• So-ustvarjanje coaching odnosa 

• Izgradnja zaupanja 

• Pospeševanje delovanja 

• Sprejemanje odgovornosti 

• Izražanje intuicije 

• Pohvala in priznanje 

• Prekinitev 

• Prošnja 

• Kongruentnost in integriteta 

• Prošnja za privolitev 

• Proslavljanje 

• Strukture 

• Izzvati stranko 

• Izpraševanje 
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• Ples v trenutku 

• Veliki Z 

• Humor 

• Integracija 

• Iskanje bistvenega sporočila 

 

Pri programu izobraževanja NLP mojster coach uporabljamo 

Tehnike nevrolingvističnega programiranja 

 

 I. VEDENJE 

1. SWISH                 

2. SPROŽILEC NOVEGA VEDENJA    

3. PREOVIRJANJE V 6. KORAKIH   

4. META MODEL JEZIKA 

5. MILTONOV MODEL JEZIKA 

6 TRANS 

 II. STRATEGIJE, SPOSOBNOSTI 

4. KROGI ODLIČNOSTI  

 PRLL   

5. PREOKVIRJANJE IN POGAJALSKI MODEL 

6. SMART STRATEGIJA POSTAVLJANJA CILJEV  

7. SCORE MODEL  

8. WALT DISNEY TEHNIKA PREVERJANJA CILJEV  

 III. PREPRIČANJA 

9. SATIR TEHNIKA  

10. MAGIJA BESED  

11. MAGIJA BESED- KORAKI  

12. SPREMEMBA OSEBNE ZGODOVINE  

13. MUZEJ STARIH PREPRIČANJ 

 IV. VREDNOTE 

14. VIZUALNI SQUASH  

15. HIERARHIJA VREDNOT 

 V. IDENTITETA 

16. PONOVNI VTIS 

17. DOLOČANJE ČASOVNE ČRTE 

18. BLEŠČEČA AVENIJA MOJEGA ŽIVLJENJA  

19. OBLIKOVANJE PRIHODNOSTI 

20. RAZVOJ VIZIJE 

21. SIDRANJE  

  

Vprašanja pri izobraževanju za NLP Mojstra Coacha, ki jih razčistimo: 



 

 7 

Kako lahko izbrišete NOCEBO efekt (koliko škode ustvarjajo negativna 
prepričanja?), ki je velikokrat poglavitni razlog zakaj ljudje nimajo denarja, 
kariere in odnosov, ki jih želijo? 

Kako lahko uporabite tehniko časovne črte za brisanje negativnih občutkov, 
negativnih korenov teh občutkov in celo brisanje odločitev, ter prepričanj? 

Kako lahko uporabite podmodalnosti na časovni črti za poglabljanje transa in 
izvajanje terapije brez asociranja klienta v pretekle izkušnje (npr. travme)? 

Kako  vodite trans stranke verbalno in kako neverbalno? 

Kako se pozicionirati na trgu? Kako ravnati s strankami, ki se še ne znajo 
čisto prepustiti in umiriti, ter kako uporabiti trans v “terapevtske” namene? 

Vse o verižnih metaforah za sprožanje verige čustvenih stanj pri transu z 
odprtimi očmi, ter odpraviti kajenje, odvečno telesno težo, izboljšati 
disciplino in koncentracijo? 

 

VSEBINA 

1. Modul: Osnove NLP Coachniga / Temeljne naravnanosti. Vloga 
Coacha.  Prepričanja-vrednote-cilji. Delo s strankami z uporabo NLP 

tehnik. Uporaba tehnik časovne črte za brisanje negativnih občutkov, in 
brisanje odločitev, ter prepričanj. Uporaba podmodalnosti na časovni črti za 
poglabljanje transa in izvajanje terapije brez asociranja stranke v pretekle 
izkušnje (npr. travme). Kako  voditi trans stranke verbalno in kako 
neverbalno? Pasti Coachinga. Priprava okolja.  

2. Modul: NLP Coaching proces  Supervizija, Coaching mediacija, 
Vrste Coachingov. /  Koraki v NLP Coaching procesu. Analiza tveganja v 

procesu. Spoznati pomen supervizije in meditacije in njene vloge. 

3. Modul: Parski in Konfliktni Coaching /Spoznati coaching dveh oseb. 
Prepoznati konflikt, izbruh konflikta, upravljanje konfliktov in mehanizme z 

reševanjem konfliktov. 

4. Modul: Timski Coaching in Sistemski Coaching / Formacije timov 

in Prepoznavanje mišljenja v odprtih sistemih v povezavi z okoljem in v 

stalni medsebojni interakciji. Spoznati sistemske pristope in načela ter 
orodja, ki podpirajo sistemski coaching. 
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5. Modul: Provokativni in Generativni Coaching / Možnosti, prednosti 
in elementi pravokativnega coachinga. Sposobnost ustvarjanja novih 

izkušenj in uporabe metafor. 

6. Modul: Coaching proces in Reissov profil / Razvijanje in 
oblikovanje osebnega coaching procesa. Spoznati Reissov profil – 

prepoznavanje življenjskih motivov potreb in vrednot.  

 

7. Modul:  Kreiranje Coaching profila / Spoznati osebni Coaching 

profil. Spoznati prednosti, slabosti, osebne cilje, metode dela in poslovno 

okolje z marketingom. Kako se pozicionirati na trgu? Stranka izbriše NOCEBO 
efekt, kot poglavitni razlog zakaj ljudje nimajo denarja, kariere in odnosov, 
ki jih želijo? Kako ravnam s strankami, ki se še ne znajo čisto prepustiti in 
umiriti, ter kako uporabljam trans v “terapevtske” namene? Moje  verižne 
metafore za sprožanje verige čustvenih stanj ter odpravljanje kajenja, 
odvečne telesne teže, izboljšanje discipline in koncentracije. 

Coaching s supervizijo oziroma konkretno delo s klienti 

V svetu se običajno le del coachev, ki so zaključili usposabljanje, aktivno 

ukvarja s coachingom. Glavni razlog za to je pomanjkanje konkretnih 

izkušenj med samim treningom. Čeprav na vseh usposabljanjih udeleženci 

vložijo del časa v medsebojni coaching, je to pogosto premalo, da bi 

udeleženci dobili občutek, da imajo dovolj izkušenj za suvereno delo. 

Imeli boste možnost delati s resničnimi klienti in kar je še bolj 

pomembno, dobili boste povratno informacijo glede svojega dela. 

Metodologija 

Izobraževanje za coacha je zelo praktično, saj vsebuje veliko vaj. Od 

udeleženca pričakujemo, da se začne bolj zavedati svojih lastnih načinov 

komuniciranja. Soudeležencem  podajamo povratno informacijo, z njimi 

izvajamo supervizijo ter gradimo na naših lastnih izkušnjah, da bi še 

izboljšali svoje sposobnosti kot coach. Izobraževanje je tudi aplikacijsko in  

se opira na izkušnje, širi razsežnosti coachinga ter podaja primere in 

tipične probleme iz prakse. 

Novost, ki jo prinaša naš program osnovnega usposabljanja mediacije 

pri coachingu, je tudi v tem, da vključuje in vplete kot teoretično osnovo 

mediacije teorijo izbire ameriškega avtorja Williama Glasserja. Njegova 

teorija osvetljuje motivacijo človekovega ravnanja in tako omogoča 

coachu mediatorju, da prepozna in razume svoje ter klientove notranje 

vzgibe pri izbiri določenega načina vedenja. 
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Metodologija vključuje najnovejša odkritja s področja nevro-znanosti.  

Ta novi pristop dobesedno širi obseg tradicionalnega coachinga. 

V naših intenzivnih treningih uporabljamo štiri modele:  
• Model obvladovanja uma, 

• Model obvladovanja jezika, 
• Model čuječnosti (mindfulnessa) 

• Model sebstva (selfness) 

 

Mednarodni certifikat 

Udeleženci bodo, z uspešno demonstracijo naučenega ob koncu treninga, 

pridobili mednarodni certifikat INLPTA NLP COACH MOJSTER 

(http://www.inlpta.org/index.php/en/) 

 

 

Cena usposabljanja in ugodnosti 

Redna cena: 772,00 EUR  

Zgodnji plačniki  do 10. septembra 2021: 520 EUR  

Prihranite lahko :252 EUR  

 Dodatne ugodnosti:  

Kotizacijo pri redni ceni 772 EUR lahko poravnate v do 4 mesečnih 

obrokih:10. september 193 EUR, 1. oktober 193 EUR, 20 oktober 193 

EUR in 15. november 193 EUR. 

V ceno je vključeno: 

• trening NLP Coach Mojster, supervizija.  

• gradivo;  

• 75 € za proces mednarodnega certificiranja (izpit in mednarodni 

certifikat);  
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• mednarodno priznan certifikat (edini certifikat, ki ga priporoča 

Evropsko NLP združenje za psihoterapijo, in edini certifikat, ki ima 

veljavo v večini evropskih držav: npr. v Nemčiji je edini certifikat, ki 

ga priznavajo, poleg certifikata njihove NLP zveze). 

Časovna razporeditev programa 

8 sobot od 11.septembra do 30. oktobra 2021 od 9 do 13 ure 

Predavatelji: 

Doc. dr. Marija Turnšek Mikačić, doktorica menedžmenta kakovosti, 

INLPTA NLP trener, ICF NLP coach,  certificirani praktik hipnoze. 

Doc.dr. Tit Turnšek, doktor menedžmenta kakovosti, INLPTA NLP 

mojster praktik, INLPTA  NLP coach. 

PRIJAVA: 

mikacic2007@gmail.com 

Tel.št. 041 622 548 

Nakazilo kotizacije: DRUŠTVO ZA KARIERNI IN OSEBNOSTNI 

RAZVOJ TRANSFORMA COACHING TEAM. Z NAVEDBO NAMENA: NLP 

COACH MOJSTER 

SEDEŽ DRUŠTVA: Šarhova 32, 1000 Ljubljana 

 
Številka transakcijskega računa, ki je odprt pri SKB banki d.d. 

Ljubljana je: 03104-1000565283. 

mailto:mikacic2007@gmail.com

