
 
 

 Trăiește așa cum îți dorești,  

trăiește Prezentul dorit! 

2019-2020 - Proiect de devenire, un ghid al lucrului cu sine 

Costuri - efort, timp și bani  

Ne întâlnim o dată pe lună, sâmbăta, și lucrăm foarte intens în intervalul 11:00 - 

16:00; între întâlniri, tu testezi și aplici în viața ta, adaptezi recomandările primite, iar în 

întâlnirile următoare transformăm împreună experiențele în bune practici. 

 
 Preț* Preț discount ** 

Înscrieri până la 15 octombrie 2019 
Programul integral 
 

1800 lei 1500 lei 

O temă / Un instrument 
 

200 lei  170 lei 

Follow-up  Bonus  Bonus  

 

→ Data exactă a fiecărei teme va fi stabilită în urma unui sondaj adresat celor înscriși, pentru 

a găsi soluția optimă și sustenabilă pentru întregul grup. 

→ Poți contracta o zi sau întregul modul, în funcție de interesele tale.  

→ Poți achita în max. 3 rate lunare, potrivit unui calendar al plăților convenit împreună.  

→ Pentru prețurile comunicate mai sus, primești: 

 Dreptul de a participa la sesiunile de lucru  

 Materialele de lucru  

 Apă, ceai și cafea la pauză  

 

Beneficii - Ajungi să îți trăiești viața așa cum îți dorești, conștient, mult mai repede 

decât ai putea de unul singur! 
 Eşti înţeles 

 Ieși din rolul de victimă 

 Obții răspunsuri la întrebări 

 Îţi îmbunătăţeşti stima de sine 

 Renunţi la ce nu îţi serveşte evoluţiei 

 Îți selectezi relaţiile și prioritizezi obiectivele 

 Devii responsabil pentru ceea ce gîndești, simţi, spui și faci 
 

Înscrieri: contact@adriana-nicolae.ro 
 

** Pentru discount, înscrierea trebuie făcută până la data indicată în tabel. 

 

Pentru a intra în program, trebuie să îndeplinești următoarele condiții:  
 

a. să împărtășești valorile pe care este construit programul Prezentul dorit;  

b. să faci din devenirea personală prioritatea ta pentru următoarele 9 luni;  

c. să depășești momentele de rezistență la învățare-schimbare pe parcursul programului.  

 

Vom obține rezultate foarte bune doar dacă iei o decizie bine cântărită și asumată.  

Ia-ți timp să evaluezi ce presupune acest program: ce îți oferă (care este beneficiul) și 

ce îți cere (ca efort, timp și bani). Eu voi fi încântată să te cunosc atunci când te vei simți 

pregătit/ă de schimbare! 


