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Novičke 

 

Spoštovane in spoštovani. 
 
Gregor Završnik nam je marca odstiral Poglede skozi oči otrok.  
 
 
Do poletja SE lahko VKLJUČITE v naslednje aktivnosti: 
1. Branka Urbanija bo 17.4.2018 ob 18h v Knjižnici Bežigrad izvedla delavnico NLP in sidra virov moči 
v vašem delovnem in bivalnem okolju. 

2.Gaber Marolt bo 18.4.2018 ob 17h v NLP Centru, Maribor, Lackova 78a, 2.nadstropje izvedel 
delavnico Uporaba nevrolingvističnega programiranja za učinkovito vodenje in interno komuniciranje 

3. Upravni odbor bo imel 3.sejo 7.5.2018 ob 18h na sedežu SNLP, kjer bo pregledal opravljeno delo in 
pripravil aktivnosti v drugi polovici leta.. 

4. Marjan Račnik bo 22.5.2018 ob 18h v Knjižnici Bežigrad izvedel delavnico Razvoj organizacije na 
višji evolucijski nivo s povezovalnim vodenjem. 

5. Da se boste lahko še bolj vključili v mednarodnih aktivnosti, se lahko vključite tudi v: 
A. Med 18. in 21. majem se lahko v Londonu udeležite mednarodne konference društva ANLP, kjer 
bo v 6 sekcijah sodeloval veliko število NLP strokovnjakov. Uvodno petkovo popoldne bosta otvorila 
Robert Dilts in Ian McDermmott z Master Class programom. Več informacij se nahaja 
na https://www.nlpconference.com/ 
B. Poleti pa se lahko udeležitev 3-tedenskega NLP raziskovanja in pridobivanja novih znanj v 
organizaciji MetaForuma, ki bo potekal v Italiji, od 23. julija do 11.avgusta. Med pomembnimi gosti bo 
tudi dr. Stephen Gilligan. Več informacij se nahaja na http://camp.metaforum.com/ 
 

Da bodo nosilci napovedane aktivnosti lahko še bolje prilagodili potrebam sodelujočim, vas prosiva, 
da svojo udeležbo vnesete v povezavo  Prijava na aktivnosti.  
 
 

Komur še ni uspelo plačati članarino SNLP za leto 2018 v višini 25€, vas prosiva, da le-to storite na 
novi društveni račun SI56 6100 0001 9042 029 pri Delavski hranilnici d.d. 
 
 

Do naslednjega kontakta ali NLP sodelovanja, vam želiva veliko prijetnih trenutkov v uporabi NLP orodij. 

 
10. april 2018 

  
Predsednik Tajnik 
Janko LAH Vladimir PEGAN 
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