DEZVOLTARE PERSONAL-PROFESIONALĂ,
metoda Elisabeta Stănciulescu
Curs septembrie 2019 – iunie 2020
CUM TE ÎNSCRII
E-mail: dezvoltare@elisabetastanciulescu.ro
Scrie-mi un mesaj care să conțină următoarele – fii cât mai onest/ă!
1.
2.
3.
4.

Cine ești ? (nume real, vârstă, studii, ocupație etc.)
Care ar fi primele 5 lucruri pe care le-ai spune, foarte onest, despre tine?
Cum m-ai descoperit și ce anume te-a determinat să alegi să lucrezi cu mine ?
Ce îți dorești să obții în urma acestui program :
Situația actuală
(cum merg lucrurile acum)

”Ținta” pe care ți-o propui
(cum îți propui să meargă lucrurile peste 12 luni)

1.
2.
3.
5. Ce vei face atunci când creierul tău – care e programat, ca orice creier uman, să facă
economie de energie și să creeze motive ”foarte serioase” ca să evite eforturile mari și
prelungite – îți va spune ”E greu, renunță” ?
6. Ce aștepți de la mine pe parcursul programului?
7. Ce aștepți de la ceilalți cursanți ?
8. Planul de plăți : cum îți dorești tu să faci plățile ?
a) … rate lunare a câte … EURO fiecare, plătiți înainte de data de … a fiecărei luni ;
b) prima rată va fi achitată înainte de… ;
c) ultima rată va fi achitată înainte de …
9. Datele pentru contract și factură :
a. numele și prenumele, așa cum sunt scrise în CI;
b. CI seria… numărul… CNP…, eliberat de… la data…
c. adresa : localitatea… strada… nr. …. bl… apt…
d. CIF / CUI și adresa firmei, dacă plătești prin firmă sau PFA

Pe curând, cu drag și deschidere mare către autodescoperire onestă
Dezvoltare personal-profesională, metoda Elisabeta Stănciulescu
Școala pentru performanță, integritate și echilibru

și învățare transformatoare = dezvoltare de profunzime !
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