master
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rezonanţă

+ kutschera-resonanz®-master
Scopul formării de Kutschera-Resonanz®-Master
+ Sunteți pregă�ți să conduceți centrat pe persoane
și organizații
+ Vă dezvoltați s�lul vostru propriu de conducere și
vă arătaţi convingători și competenți
+ Cunoașteți abilitățile de bază pentru o comunicare
bună și ș�ți să le folosiți potrivit oricărei situații
+ Recunoașteți legături, faceți asocieri sistemice și
puteți face diferența între ce este dat și nefolositor/
neprac�cabil și unde este loc pentru schimbare.
+ Vă veți însoți în mod profesional pe voi înșivă și
pe alții pe drumul de a rămâne sănătoși sau a
deveni sănătoși
+ Vă îmbunătățiți abilitățile de muncă în echipă și
de rezolvare a conflictelor.
Conținutul formării de Kutschera-Resonanz®-Master
+ Tipuri de conducere: A vorbi liniș�t și sigur în fața
unui grup, recunoașterea punctelor forte la alții,
claritate în rolul de conducere
+ A te prezenta cu succes: tehnici de prezentare
+ Formarea de echipe: stabilirea de obiec�ve clare și
a�ngerea cu elan și putere a scopurilor, conducerea
echipelor spre succes şi performanță, recunoașterea
jocurilor ascunse în echipe și managementul corect
al acestora, echilibru între a da și a primi.
+ Performanța personală maximă și mo�varea: a
putea să-ți menții toată ziua puterea interioară și
echilibrul interior, recunoașterea și întărirea
punctelor forte personale
+ Managementul conflictelor: A recunoaște bogația
de a fi al�el, echilibrul între viața personală - viața
profesională (Work-Life-Balance)
Locația / Cost
Campina, Str. Pacii Nr. 11
178 EUR / persoană (incl. TVA) per modul

Structura cursului / organizare
+ 5 module a câte 3 zile
+ 1 constelaţie a familiei de 5 zile
+ 1 modul de 4 zile (examinare)
Calificare
Diploma Kutschera-Resonanz®-Master recunoscuta
de IANLP/ÖVNLP
Condiţii de par�cipare
Pentru a putea par�cipa la formarea KutscheraResonanz®-Master este necesar să prezentați
dovada efectuării Kutschera-Resonanz®- Prac��oner.
Program Formare
26 - 28 noiembrie 2021
Informaţii şi înscrieri la
Elena Luminița Călugăru
Kutschera-Resonanz®-Master & Coach
Kutschera-Resonanz®-Teacher Trainer
Tel: 0728296234
luminita.calugaru@kutschera.ro
www.kutschera.ro
Cristina Năstăsescu
Kutschera-Resonanz®-Master & Coach
Kutschera-Resonanz®-Teacher Trainer
Tel: 0745369026
cristina.nastasescu@kutschera.ro
www.kutschera.ro
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