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Изключително много оценявам желанието да инвестираш в твоето 
личностно развитие, записвайки се за тази програма - искрено се надявам 
да оправдая твоето доверие!

Ако това е твоят първи месец в “Повече от успешен”, моля те да изгледаш 
първо основополагащите уебинари, които ще получаваш в продължение на 
месец (записите ще бъдат налични през цялото време). Следи пощата си за 
повече информация, защото имейлът е основният начин, по който ще 
комуникирам с теб.

Ако за пореден месец си се абонирал за тази програма, не забравяй 
четирите етапа на груповия коучинг, които ще използваме, за да настъпи 
трайна промяна в твоите възприятия, нагласи и навици:

А. Информация. Всяка първа седмица от месеца, преди излъчването, ще 
получиш (В PDF-формат по имейл или по ЕКОНТ) месечния бюлетин на 
“Повече от успешен” с предстоящото месечно обучение. Излъчването през 
този месец ще бъде на 7-ми юли 2017 г. от 19:00 ч.

Б. Рефлексия. На 14-ти юли 2017 г. от 19:00 ч. ще проведем дискусия по 
темата, използвайки въпросите по-долу.

В. Отговорност. На 21-ви юли 2017 г. от 19:00 ч. ще споделим актуалните 
версии на нашите “Карти на успеха” едни с други и ще създадем система на 
взаимна отговорност, за да се придвижим напред.

Г. Обратна връзка. На 28-ми юли от 19:00 ч. ще дадем възможност на 
хора от групата да насърчат другите по какъв начин се придвижват по 
отношение на житейските си цели и ще сондираме мнения за следваща 
месечна тема. Не забравяйте, че докато се придвижвате към вашата мисия, 
е добре да помагате и на други по пътя…

ПЕТТЕ ЕТАПА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
Дата на излъчване: 7-ми юли 2017 г. от 19:00 ч.

Всички видове взаимоотношения преминават през пет предвидими етапа. Когато 
сме запознати с тях, ще знаем на каква фаза се намира всяко едно взаимоотношение 
и как можем да се придвижим напред. Например - търканията, несъгласията и 
неразбирателствата, са характерни за втората фаза. Ако не отчетеш този факт, 
можеш и да не разбереш какво точно се случва, да направиш прибързани решения и 
да пропуснеш възможностите за взаимно израстване! Всяка фаза изисква и 
различни умения. Да развиеш тези умения означава да се развиеш в тази важна 
сфера. 
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СЕДМИЦА 1: ИНФОРМАЦИЯ

ОТ АВТОРА:



 

Взаимоотношения

Здраве

Моята карта на успеха

Кариера
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РАЗПЕЧАТАЙ И АКТУАЛИЗИРАЙ!

Ще пътуваме в тази посока!

юли 2017 г.
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Опиши петте етапа на взаимоотношенията: 

Дали конфликтите са нещо добро или лошо? Сподели 
мислите си: 

Коя е критичната фаза във взаимоотношенията? 

Мислиш ли, че имаш нужда да прекратиш дадени 
взаимоотношения в живота си? 

Задача за месеца: Отдели време, за да помислиш за 
всички важни взаимоотношения и да анализираш до каква 
степен те са свързани с твоята мисия.

СЕДМИЦА 2: РЕФЛЕКСИЯ
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По какъв начин наученото до момента се свързва с твоята 
лична мисия и “Картата на успеха”?

Какво трябва да запазиш в нея?

Какво е необходимо да промениш?

Какво е необходимо да премахнеш?

С кого от групата (или извън нея) ще се свържеш, за да се 
държите взаимно отговорни за житейските си цели?

Искаш ли да насърчиш другите с твоите успехи?

Какво обучение би било полезно лично за теб през следващия 
месец?

Отдели 2 минути и попълни формуляра за обратна връзка тук:
http://semeistvo.bg/повече-от-успешен-анкета/

СЕДМИЦА 3: ОТГОВОРНОСТ

СЕДМИЦА 4: ОБРАТНА ВРЪЗКА
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Програмата е инициатива на:

 “Асоциация за семейно консултиране”
Адрес: “Марко Балабанов” 4А, ет. 6;
Тел: 089 991 0692
web: www.aisk.bg
Email: info@aisk.bg


