
 

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 “Седемте стъпки към трайно 
удовлетворение” (записите ще бъдат налични през цялото 

време). 

Следи имейла си за повече информация, защото имейлът е основният 
начин, по който ще комуникирам с теб.

Детайлна информация за програмата можеш да намериш тук:

www.semeistvo.bg/повече-от-успешен

Ако за пореден месец си се абонирал за “Повече от успешен”, 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, ще получиш (В PDF-
формат по имейл или по ЕКОНТ) месечния бюлетин на “Повече от успешен” 
с предстоящите седмични обучения, които ще бъдат на твое разположение 
всеки петък от 19:00 ч.

Б. Рефлексия. Веднага след седмичното излъчване ще проведем 
дискусия по темата в чата на Facebook-общността ни (http://semeistvo.bg/
pugroup), използвайки прилагащите въпроси от този бюлетин.

В. Отговорност. Периодично ще споделяме актуалните версии на нашите 
“Карти на успеха” едни с други, създадавайки система на взаимна 
отговорност, за да се придвижим напред по отношение на приложението.

Г. Обратна връзка. През седмицата можеш да споделиш кратка обратна 
връзка за това по какъв начин се придвижваш по отношение на житейските 
си цели и да споделиш очакванията си за бъдещите теми. 

Не забравяй, че докато се придвижваш към своята мисия, е добре да 
помагаш и на други по пътя, включвайки се активно във Facebook-
общността ни тук:
http://semeistvo.bg/pugroup.

Ако имате въпроси, свързани с тази програма, не се колебайте да ги 
зададете на 089 991 0692 или ми пишете на stoian.georgiev@semeistvo.bg!

Топли поздрави!

Стоян Георгиев,
семеен терапевт, създател на “Училището за лично и семейно 
удовлетворение”

септември 2017 г.
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Взаимоотношения

Здраве

Моята карта на успеха

Кариера
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ВЪВЕДИ И АКТУАЛИЗИРАЙ!

септември 2017 г.

1/09/2017 г.
Помодоро-
техника за 
управление на 
времето

8/09/2017 г.
Разпознаване и 
преодоляване 
на депресията

15/09/2017 г.
Решителност - 
как се 
създава? Как 
се задържа?

22/09/2017 г.
Как да 
задълбочим 
нашите 
приятелства?
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КАК ДА ЗАДЪЛБОЧИМ НАШИТЕ ПРИЯТЕЛСТВА?
Дата на излъчване: 1-ви септември 2017 г. от 19:00 ч.
Очаквайте линк за класната стая по имейл!

Въпроси за дискусия: 

- С какво обучението промени перспективата ми за приятелствата?

-  Какво бих променил/а в себе си, за да задълбоча моите приятелства?

През седмицата: 
- По какъв начин наученото до момента се свързва с твоята лична мисия и 

“Картата на успеха”? Какво трябва да запазиш или промениш в нея? 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/

ПОМОДОРО-ТЕХНИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
Дата на излъчване: 8-ви септември 2017 г. от 19:00 ч.
Очаквайте линк за класната стая по имейл!

Въпроси за дискусия: 

- С какво обучението промени перспективата ми за управление на времето?

-  Как бих управлявал/а времето си по-ефективно?

През седмицата: 
- По какъв начин наученото до момента се свързва с твоята лична мисия и 

“Картата на успеха”? Какво трябва да запазиш или промениш в нея? 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/

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

КАРИЕРА
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септември 2017 г.

РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕПРЕСИЯТА
Дата на излъчване: 15-ти септември 2017 г. от 19:00 ч.
Очаквайте линк за класната стая по имейл!

Въпроси за дискусия: 

- Налице ли е депресия в живота ми?

-  Как мога да я преодолявам по-ефективно?

През седмицата: 
- По какъв начин наученото до момента се свързва с твоята лична мисия и 

“Картата на успеха”? Какво трябва да запазиш или промениш в нея? 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/

РЕШИТЕЛНОСТ - КАК СЕ СЪЗДАВА? КАК СЕ ЗАДЪРЖА?
Дата на излъчване: 22-ри септември 2017 г. от 19:00 ч.
Очаквайте линк за класната стая по имейл!

Въпроси за дискусия: 

- С какво обучението промени перспективата ми за решителността?

- Как мога да бъда още по-решителен/на?

През седмицата: 
- По какъв начин наученото до момента се свързва с твоята лична мисия и 

“Картата на успеха”? Какво трябва да запазиш или промениш в нея? 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/

ЗДРАВЕ

ЦЕННОСТИ

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 
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