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много клиенти, които започват обучение, но не
са мотивирани или изпитват затруднения. Този
метод ми даде инструментите да се справя с
тези проблеми. Видях голям потенциал в него.

След работата с нас клиентите
разбират по-добре себе си и успяват
да преодолеят емоционалните бариери,
които им пречат

Г-жо Чолакова, вие сте Neurolanguage® Coach
и Licensed Trainer. Защо се насочихте към този
метод на преподаване?
Запознах се с метода на Рейчъл Пейлинг съвсем случайно през 2018 г. Когато прочетох за
него, открих нещо, което винаги ми е липсвало в практиката ми на обучител. Срещала съм

Какво представлява обучението с коучинг елементи?
Уникалното на Neurolanguage ®Coaching метода
е, че съчетава познанието за това как функционира мозъкът с коучинга. Всеки човек е различен
и реагира по различен начин на информацията,
която получава, учи по различен начин. Благодарение на знанията за човека като цяло, за неговия мозък, психология и емоционалната му
интелигентност ние помагаме на нашите клиенти да разберат къде се коренят трудностите,
които срещат в обучението, и да ги преодолеят.
Много често се случва например някой да познава на добро ниво чужд език, но да се притеснява
да говори. След работата с нас клиентите разбират по-добре себе си и успяват да преодолеят
емоционалните бариери, които им пречат. Отделно от това работим с хора, които искат да
станат коучове. Методът е подходящ за обучители във всякакви сфери, както и например за
HR специалисти, които трябва да мотивират
служителите си или да въвеждат новопостъпили хора в работата на компанията. Той е подходящ и за всички, които искат да се научат да
комуникират по-добре в професионалния и личния си живот. Имаме програма за деца, в която
им помагаме да са по-любопитни и мотивирани,
както и програма за родители, благодарение на
която се научават да комуникират по-добре с
децата си и да им помагат в училище.
Какви предимства дава Neurolanguage® Coaching
методът?
Работим с клиентите си индивидуално или на
малки групи. Така успяваме да помогнем на всеки
сам да определи целите, които иска да постигне,
и начертаваме индивидуална карта със стъпки,
които ще ни отведат заедно до постигането
им. Благодарение на Neurolanguage® Coaching метода правим ученето по-ефективно, работим за
това клиентът да е по-фокусиран и мотивиран
– умения, които след това може да приложи успешно във всички сфери на живота си.

