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DEZVOLTARE INTEGRATĂ
(personală+profesională+familială+societală),
metoda Elisabeta Stănciulescu
Program de grup, septembrie 2020 – iunie 2021

PREȚURI ȘI BURSE
Scump e doar produsul care nu își merită banii.
Gândește-te la ce îți dorești tu să obții lucrând cu mine :
cât ai da ca să obții acele lucruri ?
Și câți bani crezi că merită antrenarea tuturor celor din imagine ?

Eu respect posibilităţile de plată ale fiecărui om, cu condiţia ca și el/ea să conștientizeze foarte
bine cât valorează ce vrea să obțină lucrând cu mine şi să-mi respecte munca la adevărata ei valoare.
Fiecare minut în care ascult activ, empatic și constructiv, fiecare întrebare pe care o adresez, fiecare
răspuns pe care îl dau, fiecare recomandare pe care o fac presupun nu doar timp și energie pe care
eu le consum pe loc, ci și capacităţi şi competenţe la care am ajuns – şi pe care le perfecţionez
continuu – în mii de ore de studiu şi exerciţiu, consumând multă energie nervoasă, plătind foarte
mulţi bani şi renunţând la foarte multe plăceri.
Primul obstacol pe care ai nevoie să îl depășești e sistemul tău de valori, nu banii, pentru că
prețurile pe care le plătești reflectă întotdeauna valorile tale.
Semnăm contractul și achiți un avans de 300 euro, până la datele precizate în tabelul de mai jos.

Dezvoltare integrată, metoda Elisabeta Stănciulescu
Școala pentru performanță, integritate și echilibru – http://elisabetastanciulescu.ro

2

Restul îl vei achita progresiv, în 3-12 rate lunare fără dobândă, în funcție de cât apreciezi tu că
vrei și poți aloca în fiecare lună pentru dezvoltarea ta personal-profesională de profunzime.
Burse. În cazul în care, după ce ai luat în calcul toate eforturile personale, toate economiile și
realocările financiare pe care le poți face, nu poți, totuși, plăti integral, candidează pentru o bursă
(vezi mai jos pentru cine ofer bursele).

Pentru prețurile comunicate mai sus, primești:





dreptul de a participa la sesiunile de lucru ;
materialele de lucru;
1 sesiune individuală ”de recuperare” / modul, în cazul în care lipsești (motivat) de la o
întâlnire ;
20% discount pentru 5 sesiuni individuale de 90 minute ;
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acces la comunitatea de învățare Facebook, unde vei putea beneficia de resurse suplimentare
postate de Elisabeta Stănciulescu sau de ceilalalți participanți la program și unde vei putea
contribui tu însuți/însăți cu link-uri utile, experiențe proprii, întrebări și răspunsuri la
întrebări ;
aliați : acces la sesiunile Skype, realizate de cursanți între întâlniri (comunitate de învățare
autonomă) ;
apă, ceai, cafea și fructe în pauze ;
masa de prânz (business lunch) ;
certificat de participare personalizat, dacă trimiți follow-up-urile și monitorizările la timp;
20% discount la programele următoare..
Pentru a solicita și a primi o bursă trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

1. să fii de bună credință în evaluarea propriilor resurse financiare, după ce ai luat în calcul
toate eforturile personale, toate economiile și realocările pe care le poți face, precum și
posibilitatea de a plăti în rate pe o periaodă mai mare de timp (18-24 luni);
2. să faci din dezvoltarea ta personal-profesională prima ta prioritate pentru următoarele 12
luni;
3. să depășești toate momentele de rezistență la învățare-schimbare pe parcursul procesului ;
4. să contribui la promovarea, pregătirea și desfășurarea programului, din proprie inițiativă și la
solicitarea Prestatorului;
5. să urmezi ambele module și să participi la toate întâlnirile de curs; eventualele absențe din
motive imposibil de evitat vor fi discutate înaintea întâlnirii respective ;
6. (pentru bursele din categ. I * ) să faci din aprofundarea, testarea și dezvoltarea modelului de
lucru creat de Elisabeta Stănciulescu una dintre primele tale trei priorități pentru următorii 5
ani, asigurându-te că respecți principiile și standardele de calitate stabilite de creatoarea lui.
* Bursierii care plătesc 790 euro sunt tineri (studenți sau absolvenți) foarte hotărâți să se
descopere și să se dezvolte în direcțiile performanță, integritate și echilibru, însă au resurse
materiale foarte mici.
** Bursierii care plătesc 1490 euro sunt persoane adulte care trec printr-o etapă mai dificilă a
vieții lor, însă foarte hotărâte să se descopere și să se dezvolte în direcțiile performanță,
integritate și echilibru.

Nu uita : scump e doar produsul care nu își merită banii !
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