DEZVOLTARE INTEGRATĂ:
personală + profesională + pentru cuplu/familie + pentru contribuție socială,
modelul Elisabeta Stănciulescu
Ce beneficii obții ?
„Ce facem acolo ajută la dezvoltarea mea personală, ori la dezvoltarea mea profesională / a business-ului
meu?” - întreabă mulți.
Ajută atât la dezvoltarea ta personală, cât și la dezvoltarea ta profesională.
Profesia sau, după caz, afacerea ta nu poate fi separată de persoana ta, așa cum evoluțiile tale în plan
personal nu sunt complet separate de profesia sau afacerea ta; dimpotrivă, ele se alimentează reciproc, cu
hrană sănătoasă, ori cu otravă: The Key to Growing in Business Is Growing as an Individual - Marcus
Lemonis, star of CNBC's 'The Profit'.
Mai mult, te ajută să reconstruiești relații de cuplu și familie mai sănătoase.
Și te ajută să ai o viață socială mai intensă și mai sănătoasă.
Vino cu 4 proiecte / dorințe și îți garantez că, dacă folosești cu deschidere și perseverență resursele pe care
ți le ofer, vei reuși mai mult decât poți gândi acum că e de dorit și e posibil:

1.
2.
3.
4.

Cum merg lucrurile acum
în viața ta?
Personal :
Profesional :
În cuplu și familie :
Social :

Cum îți dorești să meargă
lucrurile?

În ce direcții îți propui să
lucrezi în următoarele 12 luni?
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Condiția esențială este să vii :
•
•

cu maximă deschidere, pentru că vor fi multe lucruri foarte diferite de ce ai văzut și auzit la alte cursuri
și care contrazic ce (crezi că) știi deja;
foarte hotărât/ă să perseverezi, în ritmul tău, până obții rezultate foarte bune și te asiguri că s-au
stabilizat, au devenit durabile; pentru că în acest program nu ne limităm la a discuta și acumula
informație de cea mai bună calitate, ci folosim informația ca instrument pentru schimbări ale
obișnuințelor noastre nesănătoase și neproductive de a gândi și a face lucrurile; iar ca să-ți schimbi
obișnuințele nesănătoase și neproductive ai nevoie de: (1) informație de calitate + (2) antrenament,
exerciții repetate; ambele posibile doar dacă îți acorzi suficient timp și perseverezi - în ritmul tău, dar
perseverezi, nu te oprești !

Îți promit că, dacă ai răbdare și te antrenezi exact așa cum îți recomand,
rezultatele vor depăși proiectele pe care le formulezi tu acum.
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