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"NanoTech Power Deck" - Jaap
Hollander i zespół (wyd. II 2016)
Cena

100,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

METAmorfoza

Opis produktu
Gra jest oparta na zalozeniach i zasadach NLP - NeuroLingwistycznego Programowania.
Karty do gry, która czyni różnicę.
Nano Tech Power Deck to gra, która pomaga, za każdym razem w inny sposób, zmieniać to, jak myślisz i odczuwasz i
działasz.
- Osiągaj cele
- Rozwijaj swoje mocne strony
- Przełamuj słabości
- Uzyskuj inspirujące rady
- Twórz nowe relacje z ludźmi, z którymi grasz.
Mając tę grę pod ręką, masz gotowe, zawsze dostępne, nieograniczone źródło osobistej przemiany.
Gra w karty
Zauważ, że to nie jest program komputerowy. To prawdziwa, namacalna gra w karty. Możesz ją zamówić, ale nie pobierzesz
jej z Internetu.
Wizja
Wizją twórców gry Nano Tech Power jest zapewnienie każdemu, biednemu i bogatemu, nieograniczonego, głębokiego
wsparcia psychicznego oraz wielu rozmaitych okazji do osobistego rozwoju przy minimalnej inwestycji.
NeuroLingwistyczne Programowanie
Gra Nano Tech Power Deck usieleśnia wiele zasad i procedur NLP (NeuroLingwistycznego Programowania) w formie gry. NLP
nazwano także 'Nową technologią odnoszenia sukcesów'. Możesz traktować tę grę jak "sesję NLP w pudełku". Nano Tech
Power Deck to tylko talia kart, a jednak często potrafi wywołać osobiste odkrycia i wglądy, których grający pragnęli, ale dotąd
jeszcze nie osiągnęli.
Co oznacza 'Nano'?
Psycholog Timothy Leary zdefiniował trzy pozytywne procesy, które mogą uratować ludzkość:
Długowieczność
Wirtualna rzeczywistość
Nanotechnologia
Słowo 'Nano' oznacza 'mały'. Nanotechnologia to technologia skrajnie miniaturowych maszyn. Przykładowo kilka tysięcy
malutkich maszyn w przyszłości będzie można wstrzyknąć człowiekowi, by oczyścić jego układ krwionośny. Albo kilka milionów
takich miniaturowych maszyn będzie mogło oczyścić pewien obszar ze szkodliwych substancji. Już dysponujemy kamerami
wielkości pigułki, których lekarze mogą używać np. do filmowania wnętrza jelit.
Nano Tech Power Deck stosuje psychologiczny wariant nanotechnologii. Talia zawiera 32 małe techniki psychologiczne. Te
maleńkie techniki można wykonać w kilka minut. Łącząc kilka tych technik, gra osiąga głęboki efekt psychologiczny. Pozostałe
karty służą do zdefiniowania, do czego zastosować te techniki, w jakim kierunku dokonywać zmiany oraz do upewnienia się,
że rzeczywiście zastosujesz w życiu zaplanowane zmiany.
Jakie rodzaje kart zawiera gra?
Talia zawiera:
7 kart Instrukcji
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9 kart Wejścia
9 kart Rady
32 karty Nanotechnik
5 kart Rzutowania w przyszłość
1 broszurkę z instrukcją gry.
Uwaga
Grać uważnie! Grając w Nano Tech Power Deck po raz pierwszy, dokładnie przeczytaj instrukcję. Przeczytaj ją ponownie po
kilku pierwszych rozgrywkach. Albo też pierwsze razy graj z kimś, kto już zna tę grę. Pamiętaj, że Nano Tech Power Deck może
ułatwić wyjawienie osobistych doświadczeń, wglądów i emocji, których normalnie nie spodziewałbyś się po talii kart.
Kto stworzył Nano Tech Power Deck?
Gra została stworzona i wyprodukowana przez Jaapa Hollandera w ścisłej współpracy z kopenhaską grupą EINLP (European
Institute for NLP): Grahamem Dawesem, Jennifer DeGandt, Aude Limet oraz Anneke Meijer.
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