INTUNITY COACHES® CIRCLE

ЗА ВРЕДАТА ОТ
ПОЗИТИВНОТО МИСЛЕНЕ

със СЛАВ КОСТОВ


13 юли 2018, от 18.30ч.
парк-хотел Витоша, зала 231

“ЗА ВРЕДАТА ОТ ПОЗИТИВНОТО МИСЛЕНЕ”
(Преживенческа част + част Споделяне на обратна връзка, препоръки и идеи)

Здравейте, Скъпи Приятели Интюнковци,
Тази идея се породи в мен като заглавие между М1 и М2 по време на
обучението ми за коуч в Интюнити.
Първоначално мислех да е статия, но все нещо не се получаваше. После, с
напредването на курса и по време на „Завладяващите презентатори”,
реших, че е по-добре да е лекция. След още няколко месеца разбрах, че от
лекции и напътствия няма смисъл – Действието е най-добрият Учител.
И така „За вредата от Позитивното Мислене” се самоопредели като
еднодневен семинар.
Участниците в него ще имат възможност да научат, упражнят и усвоят
практични инструменти за това как да преминат от състояние на
бленуване, мечтаене и надежда за “Нещо Добро в бъдеще” – в действие – да
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поемат 100% Отговорност за живота си Сега. Ще работим на ниво
внимание и фокус върху същественото. Ще погледнат навътре в себе
си, за да определят кои са дефицитите и вакуумите, които им пречат, за да
се придвижат Напред. И накрая всеки ще си състави Аction Plan за своите
първи фокусирани действия.
В предстоящето Кръгче ще представя “Body”-то на самия тренинг с
отделните елементи. Ще преживеем някои от ключовите практики, които
смятам да включа. А предназначението ще бъде да изследваме доколко са
смислени и полезни те от гледна точка на групата и отделния участник.
И накрая ще е радвам да ми споделите вашите мнения,
предложения и обратна връзка.
Ще ви очаквам!
Слав

ЗА ВОДЕЩИЯ:
Нищо специално. Той се определя като
Номад в този живот. Работи сериозно
в посока да не се вземе случайно нещо
много „НА СЕРИОЗНО” и така да
стане скучен и предвидим.
Обича да открива нови пътища с
Мотора си. Да говори с непознати и да
не мисли за нищо във всеки момент,
който може.
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