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Szkolenie „Praktyk NLP dla ludzi biznesu” 

To szkolenie po którym: 

• Wiem, jak osiągnąć w karierze i biznesie, to co zaplanowałem 
• Mam poczucie dużej sprawczości w swoim życiu zawodowym 
• Mam narzędzia do rozwiązania każdego problemu 

Praktyk NLP dla ludzi biznesu 

Kurs Praktyk NLP w Infinity Power International  w ciągu ostatnich 16 lat ukończyło 388 osób, z 
których 99% przyszło z polecenia i jak mawiają nasi absolwenci “Jest życie przed i po Praktyku NLP”. 
Obserwując ich pozytywne zmiany i idące za nimi duże sukcesy prywatne i zawodowe, jesteśmy 
przekonani o tym, że naszą misją i obowiązkiem jest dotrzeć z tym programem do jak największego 
grona odbiorców. Aby jak najwięcej osób doświadczyło wysokiego dobrobytu materialnego, 
mentalnego i duchowego, budując tym samym lepszy świat dla siebie i innych. 
 
Zwłaszcza teraz, gdy od kilku lat zmagamy się z brutalnymi zmianami w świecie, które bezpośrednio 
oddziaływują na każdego z nas, misja ta stała się jeszcze bardziej aktualna. Pandemia i praca w covid 
– 19, nowe trendy na rynku pracownika – “Great resignation”, niska motywacja pracowników, fala 
zachorowań na depresję, konflikty zbrojne czy kryzys uchodźczy… to wszystko powoduje, że ludziom 
może brakować wiedzy i rozwiązań, jak dalej prowadzić biznes, czy rozwijać swoją karierę. 

Program Kursu Praktyk NLP dla biznesu pozwoli zbudować na nowo poczucie pewności w działaniu, 
oraz nadać kierunek zawodowy i biznesowy z uwzględnieniem wszystkich możliwych scenariuszy, 
jakie mogą się wydarzyć w przyszłości. Praktyk NLP to jednorazowa inwestycja, poprzez którą 
zyskasz narzędzia, które już zawsze będą Ci służyć i ubezpieczą Cię wewnętrznie na każdą kolejną 
okoliczność zewnętrzną.  

Jako uczestnik szkolenia Praktyk NLP dla biznesu: 

• Ugruntuję się w moim kierunku kariery i biznesu. Zyskam pewność, że to dokąd zmierzam jest 
dobrą drogą, biorąc pod uwagę również okoliczności zewnętrzne. 

• Zrozumiem, jak to się dzieje, że osiągam sukces w jednym obszarze, a w drugim odnoszę 
porażkę, mimo, że stosuję teoretycznie te same strategie.  

• Będę wiedzieć, jak się przebić z moimi pomysłami na rozwój biznesu. 
• Nauczę się zarządzania sobą w czasach braku pewności, będę wiedzieć co zrobić z moimi 

wewnętrznymi mechanizmami w roli zawodowej i biznesie, w efekcie nabywając naturalną  
asertywną postawę. 

• Zbuduję większą efektywność w działaniu. 
• Dookreślę moje wartości w pracy, biznesie i karierze. 
• Zrozumiem, jak zbieram informacje ze świata, jak je przetwarzam i co zrobić, aby wspierały one 

m.in. moją motywację. 
• Przestanę ulegać rozpraszającym mnie manipulacjom i chwilowym trendom. 
• Nadam wysoką rangę swoim decyzjom i planom. 
• Rozwiążę wewnętrzne konflikty, które do tej pory blokowały mnie w drodze do pełnego 

zawodowego sukcesu. 



Gwarancja  

Dajemy gwarancję, że osiągniesz zamierzone rezultaty, a poprzez ćwiczenia z naszych autorskich 
podręczników wprowadzisz w swoim życiu oczekiwaną zmianę. Jeżeli w kolejnych latach będziesz 
mieć potrzebę powtórzenia kursu, gwarantujemy Ci (pod warunkiem dostępności miejsc) możliwość 
przejścia kursu Praktyk NLP po raz kolejny – bezpłatnie.  

Certyfikat 

Nasz kurs jest certyfikowany przez The Society of Neurolinguistic Programming, stowarzyszenie 
prekursorów NLP. Każdy absolwent kursu Praktyk NLP w Infinity Power International otrzymuje swój 
imienny certyfikat.  

Dla kogo? 

• Dla tych, którzy pragną zawodowego sukcesu. 
• Dla tych, którzy chcą obrać cel w karierze i go osiągnąć. 
• Dla tych, którzy chcą szeroko rozwinąć swój biznes. 
• Dla tych, którzy prowadzą firmy. 
• Dla tych, którzy oczekują wysokiej merytoryki na szkoleniach. 
• Dla tych, którzy oczekują realnej, pozytywnej zmiany. 
• Dla tych, którzy chcą mieć narzędzia do zarządzania sobą w kryzysie. 
• Dla tych, którzy uczą się poprzez działanie, a nie dowiadywanie się więcej. 
• Dla przedsiębiorczych. 

Ramowy program kursu Praktyk NLP dla ludzi biznesu 

9-10-11.09.2022 | 3 dni | 10:00-18:00 

Moduł I Jak przejąć kontrolę nad swoim życiem i jego kierunkiem: percepcja świata, język, dane i ich 
przetwarzanie, czyli przełamanie schematów w myśleniu 

• Jak działa umysł? W jaki sposób mózg modeluje świat i własne doświadczenia i kształtuje je w 
mapy mentalne? – Wpływ percepcji i struktury doświadczenia na realizację celów. 

• Stajesz się tym, co powtarzasz, czyli jak zbudować dobre nawyki, które bardziej wspierają 
rozwój mojej kariery i biznesu? – Metoda Swish. 

• Długofalowa motywacja, jak to się robi? – Praca z obrazami mentalnymi. 
• Budowanie korzystnych relacji biznesowych. – Techniki dopasowywania. 
• Sztuka “panowania nad sobą”. – Ćwiczenia z modelowania zachowań wspierających mnie w 

sytuacjach zawodowych. 

7-8-9.10.2022 |3 dni | 10:00-18:00 

Moduł II Wartości, przekonania i emocje 

• Skutki uboczne “słomianego zapału”, czyli utrata motywacji po opadnięciu emocji. – Rola 
wartości w biznesie, jako najsilniejszej motywacji wewnętrznej. 



• Rola przekonań o sobie i o świecie w drodze do sukcesu. – Budowanie systemów 
wspierających, rodzaje i rola przekonań. 

• Jak zmienić myślenie o dotychczasowych trudnych doświadczeniach na wspierające? – Zmiana 
postrzegania doświadczenia porażki na informację zwrotną. 

• Czy pewność w działaniu w nowych i niepewnych sytuacjach to stan, który jest osiągalny dla 
każdego? – Rozwiązywanie „konfliktów wewnętrznych”, czyli budowanie postawy wewnętrznie 
asertywnej i spójnej. 

• Emocje w biznesie: jak odczytywać płynące z nich informacje, zanim przejmą kontrolę nad 
logicznym myśleniem. – Emocje jako informacje zwrotne. 

4-5-6.11.2022 |3 dni | 10:00-18:00 

Moduł III Właściwe określenie i wyznaczenie drogi do realizacji celów długoterminowych w karierze i 
biznesie 

• Jak skutecznie wyznaczać i realizować cele? – Długofalowa strategia planowania i realizacji 
celów. 

• Skuteczne przewidywanie i projektowanie rezultatów negocjacji i spotkań. – Ćwiczenia 
umiejętności patrzenia z różnych perspektyw. 

• Czy to prawda, że wszystko, czego potrzebuję jest już we mnie? – Tworzenie dostępu do silnie 
zasobnych stanów emocjonalnych. 

• Jak zatrzymać pozytywne, wzmacniające uczucia i wyzwolić je na żądanie? – Proces 
kotwiczenia stanów zasobnych. 

• Zmiana stanów ograniczających takich jak żal, smutek, lęk na mocno wspierające w realizacji 
celu. Przekotwiczanie stanów ograniczających. 

• Moja tożsamość, wartości, przekonania, umiejętności, środowisko i zachowania, jak działają w 
moim życiu? Jaki jest ich wpływ i znaczenie przy realizacji celów? – Poziomy neurologiczne 
Diltsa i ich praktyczne zastosowanie. 

• Droga do większej efektywności w działaniu, czyli budowanie spójności i harmonii wewnętrznej. 

2-3-4.12.2022 | 3 dni | 10:00-18:00 

Moduł IV Czas, sztuka komunikacji, język wpływu i niwelowanie przeszkód w drodze do celu 

• Jak postrzeganie czasu i jego doświadczanie wpływa na moją efektywność w pracy i biznesie? 
– Czym jest czas, jak go rozumiemy. 

• Życie prywatne i przeszłość ich wpływ na realizację moich celów biznesowych. – Wyłanianie, 
naprawianie i wzbogacanie osobistej linii czasu. 

• Jak doświadczenia z przeszłości mogą służyć mi dzisiaj i w przyszłości w kontekście 
realizowania mojego celu? – Przeorganizowanie silnie negatywnych doświadczeń z przeszłości. 
Uznanie swojej przeszłości, jako potężnego zasobu. 

• Komunikacja w biznesie, która sprawia, że jestem dobrze zrozumiany. – Świadome i 
nieświadome wzorce języka, język wpływu. 

• Wpływ sposobu zadawania pytań na rezultaty, które osiągamy. Jak za ich pomocą otwierać 
możliwości, tam gdzie do tej pory były ograniczenia? – Sztuka zadawania pytań, które budują 
przewagę negocjacyjną, rozwiązują problemy i motywują. 



6-7-8.01.2023 | 3 dni | 10:00-18:00 

V Moduł Budowanie przyszłości 

• Czym dysponuję w mojej karierze i drodze do sukcesu? Co już na niego pracuje, co mogę 
jeszcze efektywniej wykorzystać? - Określenie zasobów osobistych, umiejętności, wartości, 
przekonań. 

• Co myślę o świecie, o sobie, o pieniądzach, jakie są moje przekonania i czy służą mi one w 
moim życiu zawodowym i budowaniu kariery i sukcesu firmy? Jak wpływają na mnie emocje w 
pracy, jak mogę z nimi współpracować? - Budowanie zasobnych przekonań i planowanie 
emocji. 

• Co jest moją największą motywacją do działania, co sprawia, że chce mi się chcieć? - 
Wzmacnianie i uzupełnianie zasobów, w postaci systemu wartości, umiejętności “te które już 
mam” i wykorzystanie ich do osiągnięcia celów i realizacji życiowego powołania. 

• Czy wiem i już widzę, jaką przyszłość zawodową tworzę swoją teraźniejszością w pracy - 
dookreślenie celu i zawodowej wizji. 

• Czy moja przeszłość w każdym swoim aspekcie może być zasobem dla teraźniejszości? - 
Uznanie przeszłość, jako zasobu do zbudowania dobrej przyszłości. 

Trener prowadzący 
 
Jolanta Wasilewska 
coach, filozof i trener biznesu 

Trener biznesu i coach, od 20 lat pomaga rozwijać 
przedsiębiorstwa, start-upy, korporacje oraz ich menadżerów i 
prezesów. Buduje długofalowe SUKCESY organizacji, w których 
wdraża system zarządzania poprzez Wizję, Misję i Wartości. 
Narzędzia, które wypracowała na bazie wiedzy, doświadczenia i 
obserwowanych efektów pozwalają klientom Infinity Power 
International odkryć pełnię ich możliwości, odbudować poczucie 
pewności w działaniu, określić życiowe cele, uporządkować relacje 
zawodowe i prywatne, a w konsekwencji cieszyć się sukcesem 
zawodowym i prywatnym spełnieniem. Jolanta Wasilewska 
założycielka IPI ze swoimi klientami odkrywa i rozwija ich osobiste 
strategie sukcesu. 

Koszt: 5500 zł brutto, łącznie 15 dni szkoleniowych


Zapisy i więcej informacji:  zapisy@infinitypower.pl, tel. +48 500 177 319 


