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DVD Terapia i Coaching
Prowokatywny 2011
Cena

320,00 zł

Cena poprzednia

350,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu
Frank bardzo wysoko ocenil tegoroczny warsztat Terapia i Coaching Prowokatywny i jego uczestnikow.
Byl to jeden z najlepszych warsztatow Franka w Polsce.
Przypominamy, ze na warsztatach Franka minimalny wiek wynosi 20 lat, a nagrania sa dostepne wylacznie dla osob
pelnoletnich!
Cały warsztat był tłymaczony przez świetną tłumaczkę, tę samą, która tłumaczy warsztaty Franka od roku 2006.
Tematy, z ktorymi pracowali uczestnicy to:
Gosia: Chce byc dorosla
Malgosia: Problem w budowaniu relacji
Kasia: Mam 37 lat i nie chce miec dzieci. Chce sie upewnic w tej decyzji.
Marzena: Czuje sie niekompetentna...
Piotr: Spozniam sie ze swoim zyciem... Chce miec rodzine, zwiazek, dzieci, a ciagle jestem samotny.
Joanna: Dalej nie rozmawiam o waznych rzeczach z bliskimi mi osobami
Tomek: (...) Nie umiem przyjmowac krytyki
Mateusz: problem ze zdrowiem
Kasia: Od wielu lat nie moge zajsc w ciaze
Michal: Jestem 5 lat po slubie, nie mozemy miec dzieci, i boje sie, ze to wszystko...
Monika: Bardzo sie przejmuje tym, co pomysla o mnie inni
Marta: Najpierw robie, potem mysle, potem zaluje
Andrzej: Jestem juz dorosly, zalezy mi na milosci.
Magdalena: Stawiam sobie za duze wymagania.
Sesja Follow-Up po roku: Gabriela, Marcin, Tomek, Joanna
Zakonczenie warsztatu
Ponadto bardzo wazny moment. Rozmowa Franka z Kasia, ktora byla na pierwszym warsztacie Franka w Polsce w roku 2004 i
bardzo ciekawie mowi o zmianach, jakich dokonala w zyciu:
Kasia o swojej sesji w roku 2004 i jej rezultatach
Plytka bonusowa: zapis spotkania otwartego z Davidem Gordonem z roku 2010. Spotkanie odbylo sie na Akademii Leona
Kozminskiego i bylo poswiecone Modelingowi.
Jeżeli zajmujesz się coachingiem lub terapią, pracujesz z ludźmi, prowadzisz treningi - musisz to zobaczyć! Kilka
razy!
UWAGA! Materiał z warsztatu Terapii i Coachingu prowokatywnego przeznaczony WYŁĄCZNIE dla osób
DOROSŁYCH!
Wykorzystanie w szkoleniach: Jest możliwe wykorzystanie nagrań w ramach szkoleń prowadzonych przez nabywcę płyt
DVD pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody wydawcy. Zgodę taką wydajemy obecnie bezpłatnie.
Podobnie jak poprzednie warsztaty Franka, tak i ostatni był filmowany. Tym razem także filmowała specjalnie ściągnięta ekipa
z bardzo dobrym sprzętem. Płytki zostały nagrane profesjonalnie, a etykiety nadrukowane. Cały komplet (10 płytek) jest
zapakowany w jednym pudełku. Wygodny do przechowywania i przewożenia.
UWAGA! Oferta niestety jest skierowana tylko do firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Innymi słowy:
sprzedać i fakturę wystawić możemy tylko firmie. Prosimy zatem o podanie (przy zakupie) danych firmowych.
Jeśli jesteś osobą fizyczną - zadzwoń 502314078 - coś zaradzimy.
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