
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ kutschera-resonanz®-practitioner 
Scopul formării de Kutschera-Resonanz®-Practitioner 
Pentru a trăi o viață sănătoasă, fericită și de succes 
atât în plan personal cât și profesional. 
Metoda Kutschera-Resonanz® facilitează învățarea, 
predarea și utilizarea concluziilor din teoria 
comunicării care pun accentul pe obiective, 
rezultate și acțiune. 
Veți învăța elemente de bază ale comunicării de 
succes în care te prezinți autentic și respectuos. 
Învățați să accesați potențialul si resursele ascunse 
și să le folosiți cu succes în plan personal 
și profesional. 

Beneficiile formării de Kutschera-Resonanz®- 
Practitioner 
+ Un mai bun management al propriei persoane 

și valorificarea propriului potențial 
+ Prezență încrezătoare și charismatică 
+ Construirea de noi strategii pentru a comunica 

cu succes chiar și cu partenerii dificili de dialog 
+ Preluarea responsabilității asupra propriei vieți 
+ Susținerea eficientă a punctelor de vedere 
+ Recunoașterea punctelor forte ale celorlalți 
+ Focusarea pe rezultate și găsirea de resurse 
+ Managementul stresului în situații de criză, 
+ Menținerea echilibrului interior și dezvoltarea 

abilităților de leader 

Calificare 
Diploma Kutschera-Resonanz®- Practitioner 
recunoscută de IANLP/ÖVNLP 

Condiţii de participare 
Kutschera-Resonanz®- Practitioner servește educației 
continue atât în plan personal cât și profesional și este 
bază pentru alte formări. 

Preț total detaliat pentru Kutschera-Resonanz®- 
Practitioner 
+ 3 zile x 4 module*216 864 Euro 
+ 5 zile modul outdoor 360 Euro 
+ 4 zile examen 288 Euro 
+ 5 ore coaching individual   175 Euro 

Preț total: 1687 Euro (TVA inclus) 
(achitați în RON la cursul BNR din ziua facturării) 

Locația 
Cluj 

Începerea formării 
modul 1 
28.01.2022 (începe la orele 16:00) 
30.01.2022 (încheiere la orele 16:00) 

 
Informaţii şi înscrieri la 

Lucia Maria Pavel 
Kutschera-Resonanz®-Master & Coach 
Kutschera-Resonanz®-Teacher Trainer 
Tel: 0742133259 
luciana.pavel@kutschera.ro 
www.kutschera.ro 

 
Elena Luminița Călugăru 
Kutschera-Resonanz®-Master & Coach 
Kutschera-Resonanz®-Teacher Trainer 
Tel: 0728296234 
luminita.calugaru@kutschera.ro 
www.kutschera.ro 

 
Rezonanță în comunicare 

practitioner 
în 
rezonanţă 
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