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„Efektyvios gyvenimo ir verslo strategijos“ (II lygis)  
ICTA sertifikuotas NLP (Neurolingvistinio programavimo) ir Koučingo Meistro kursas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baigus NLP (Neurolingvistinio programavimo) Praktiką ar kitą analogišką kursą, Jūs 
jau galite padėti kitiems tapti savo gyvenimų šeimininkais.  Jūs jau esate tie, kurie 

Pasaulį gali padaryti geresnį. 
 

Kai jau turite NLP ir koučingo pagrindus, galite tapti naudingas ne tik sau, savo artimiesiems, bet ir visiems 
aplinkiniams. Tačiau, kad vestumėte žmones paskui save, taptumėte tikraisiais lyderiais ir svajonių gyvenimo kūrimo 
ambasadoriais, reikia patikėti savo talentais ir išmokti perteikti jau turimas žinias.  
NLP ir koučingo meistro kurse gausite tiek praktikos, kad tikrai tapsite tikri savo patirčių dalinimosi meistrai. O tai 
reiškia, kad suprasite NLP ir koučingo, kaip įrankio, pritaikomąją vertę, įrankio, kuris su jūsų pagalba padės kitiems 
žmonėms suprasti ir pasiekti jų tikslus. Suprasite giluminių būsenų valdymo technikas, kurios leis su aplinkiniais sukurti 
bendradarbiavimo santykius. Pasitelkę vertybių sistemą, išmoksite padėti žmonėms išgryninti jų tikslus ir taip padėsite 
jų pasiekti. Šiame kurse suprasite ne žodžius, bet ir jų reikšmes (kas slypi už žodžių) ir išmoksite kalbėti taip, kad visi ir 
visada jus suprastų ir norėtų sekti jūsų pavyzdžiu. Šis kursas padės mums visiems sukurti geresnį Pasaulį.  
Kursas rekomenduojamas ICTA steigėjo Jacko Makani. 
 
Mokymų programos tikslas - perduoti  NLP ir koučingo žinias, kurios leis dirbti ne tik su savimi, bet ir suteiks platų 
technikų bei įgūdžių ratą, leidžiantį  dirbti su kitais žmonėmis, padedant siekti tikslų, motyvuoti ir ugdyti. Puikiai 
tinka tiems, kurie baigė NLP / koučingo ir analogiškus mokymus praktiko lygmenyje. Suteikiama NLP ir koučingo 
meistro kvalifikacija (ICTA). 
 
Mokymų programa skirta: 

• Visiems norintiems gilinti savo žinias koučingo ir NLP srityje bei dirbti su kitais; 

• Verslininkams, lyderiams, vadovams, personalo vadovams, projektų vadovams; vadybininkams, kurie nori 
ugdyti efektyvią komandą bei siekti tvarių rezultatų; 

• Tiems, kurie nuolat dirba su žmonėmis ir nori gilinti savo žinias apie tarpusavio darbą su kitais. 

• Siekiantiems platesnio matymo bei asmeninio augimo ir tobulėjimo; 

• Specialistams, kurie moko ir konsultuoja kitus. 
 

Mokymų kaina  –  780 EUR už III modulius. 
Už kiekvieną atvestą į mūsų mokymus draugą  – 10% nuolaida Jums! 
Registracija patvirtinama sumokėjus 100 EUR rezervacijos mokestį.  
 

Mokymus veda: 
Reda Bendoraitytė 
 

Mokymų vieta: 
Vilnius, viešbutis „Green hotel“. 
 

Mokymų trukmė: 
6 mokymų dienos po 8 ak. valandas + 12 val. savarankiško darbo tarp mokymų modulių. 
I modulis – 2 dienos (penktadienis ir šeštadienis); 
II modulis – 2 dienos (penktadienis ir šeštadienis); 
III modulis  –  2 dienos (penktadienis, šeštadienis). 
 
Mokymų datos: 
I Modulis. 2019 04 05 – 2019 04 06 
Koučingas – kaip efektyvi bendravimo ir lyderiavimo strategija. 
II Modulis. 2019 05 24 – 2019 05 25 
Brandus bendradarbiavimas su kitais ir efektyvus būsenų valdymas. Asmenybės transformacinės technikos. 
III Modulis. 2019 06 14 – 2019 06 15 
Darbas su tikslais ir ateities programavimas per Laiko Liniją. 
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Mokymų programa 
 
I Modulis. Koučingas – kaip efektyvi bendravimo ir lyderiavimo strategija. 
(2019 04 05 - 2019 04 06) 
Šiame modulyje Jūs sužinosite ir išmoksite sudėtingesnių koučingo technikų bei išmoksite būti resursinėje būsenoje bendraujant 
su kitais. Ištobulinsite savo girdėjimo įgūdžius bei pagilinsite koučingo pokalbio vedimą. 

• Palaikantis pokalbis. Giluminis raportas su klientu. 

• Koučingo sesijos etapai. Temos išsirinkimas koučingo metu.  

• NLP ir Koučingo presupozicijų integravimas.  

• SOAR modelis ir R. Diltso kubas. 

• Koučingo tipai. Koučingo būsena ir modeliavimas. Jūsų, kaip koučingo specialisto, identiteto suvokimas ir 
programavimas. Inkaravimas ir inkarų tinklas.  Koučingo procesas.   

• Metaprogramos ir jų panaudojimo praktiniai modeliai. Metaprogramų harmonizavimas. 

• Modeliavimas. Implicitiškas ir eksplicitiškas modeliavimas. Eksperto modeliavimas. 

• Koučingo technikos ir pratimai. Grįžtamojo ryšio davimas ir gavimas. 
 

II. Modulis. Brandus bendradarbiavimas su kitais ir efektyvus būsenų valdymas. Asmenybės transformacinės technikos. 
(2019 05 24 – 2019 05 25)   
Šiame modulyje Jūs išmoksite atpažinti ir suvokti savo emocijas ir būsenas, sužinosite, kaip kurti brandžius ir sveikus santykius 

asmeniniame bei profesiniame gyvenime, išmoksite atpažinti savo ir kitų žmonių natūralius talentus ir gebėjimus bei išmoksite 

asmenybės transformacijos technikų. 

• Emocijų atpažinimas ir suvokimas (Meta-emocijos). Egzistencijos sąlygos (duotybės).  

• Emocinės priklausomybės santykiai. Emocinių priklausomybių terapija.  

• Perkėlimas ir Kontrperkėlimas. Santykių ekologija su savimi ir klientu.  

• Darbas su būsenomis. Drabas su vidinėmis dalimis: kriterijų sumaišymo metodas „AD squash“, Audio kriterijų 
sumaišymo metodas. 

• Darbo su fobijomis/traumomis technika. 

• Asmenybės transformacijos technikos. Reimprintingas.  

• Dekarto kvadratas. 

• Kalbos įpročiai ir jų pakeitimas. Žodžiai ir reikšmės. Milton modelio pakartojimas lingvistinės presupozicijos. 
 

III. Modulis. Darbas su tikslais ir ateities programavimas per Laiko Liniją. 
(2019 06 14 – 2019 06 15)  
Šiame modulyje Jūs išmoksite išgryninti prioritetines savo ir kitų veiklas ir vertybes, identifikuoti savo gyvenimo/verslo autentišką 
viziją ir misiją. Remiantis savo vertybėmis išmoksite nustatyti tikslus bei programuoti juos ateityje. Taip pat sugebėsite nustatyti, 
kokių strategijų bei resursų reikia, norint pasiekti tikslą. Sužinosite apie transo įrankius ir būdus dirbat su savo ir kitų baimėmis. 
Laiko linijos pokyčio procesas išmokys   Jus dirbti su praeities traumomis bei programuoti save ir kitą žmogų sėkmei. Išmoksite 
ateities kūrimo technikos.  

• Vertybių išsigryninimo procesas. Pastabos apie vertybių konfliktą. Vertybių prioretizavimas. Vizijos ir misijos identifikavimo 
procesas. Kongruentiškumas. Vizijos įgyvendinimas per R. Diltso neurologinius lygius. Gyvenimo vaidmenys ir tikslų 
pasiekimas. 

• Misija ir vizija. Vizijos nustatymas asmenybės lygmenyse – netiesioginis vedimas. 

• Strategijos išaiškinimas. T.O.T.E. modelis. 

• Meditacijos modelis. Laiko juostos pakeitimo procesas ir jo vedimas. 

• 6 žingsnių laiko juostos tyrimas 

• Filtro pakeitimas, naudojant laiko juostos keitimo techniką 

• Kelionė į praeitį laiko juosta. Resursų paieška praeityje. 

• Ateities programavimas. 

• Tikslų integravimas per vizualizacija. Tikslų integravimas per jų išdėstymą Laiko linijoje. Kiekvienos dienos išvalymas. 
Įsitikinimų sustiprinimas. Jūsų įsipareigojimai. Jūsų veiksmų planas. 
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Mokymus veda 

 

 

Reda Bendoraitytė  

• International Coach & Trainer Association (ICTA) – sertifikuota NLP trenerė. 

• International Coaches Union (ICU) – sertifikuota verslo trenerė. 

• Sankt-Peterburgo koučingo institutas – koučingo specialistė. 

• Erickson College International (ICF) – sertifikuota koučingo specialistė. 

• International Coaches Union (ICU) – sertifikuota profesionali koučingo 
specialistė. 

• The International Laboratory For Mental Space Research – socialinės 
panoramos konsultantė. 
 

 

Mokymus organizuoja 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl registracijos į mokymus kreipkitės: 

Asta Tūgaudienė, el.p.: asta.tugaudiene@mokymuerdve.lt, Tel.: +370 675 90790. 

 


