
Bună! ���� 
 
Sunt Ștefan și te felicit pentru înscrierea ta pe lista de așteptare la cursul de Coaching cu 
NLP seria 2022. Te voi anunța data începerii cursului în timp util! 
 
Vei învăța la acest curs despre ambele categorii de coaching: 
 

- Coaching Standard, care se ramifică în: 

- Life Coaching 

- Business Coaching 

- Coaching Personal 

- Coaching Sistemic 

- Coaching cu NLP 

 
Îți scriu mai jos câteva detalii despre curs. 
 
Te rog să le citești cu atenție și să îmi scrii, printr-un reply aici sau pe telefon, dacă ai orice 
întrebări.  
 
Înscrierea ta este acum confirmată și garantarea locului se face prin plata unui avans de 
340 Lei, reprezentând 50% din costul primului modul. Vei găsi mai jos detaliile de plată. 
 
Locurile se ocupă în ordinea plății avansului și te încurajez să-l achiți cat mai repede fiindcă 
abia atunci locul tău devine cert. 
 
Eu sunt Ștefan Sandu (Master Coach NLP și Master Trainer NLP) și voi fi ghidul tău la acest 
curs. Dacă ai nevoie de sprijinul meu, te ajut cu drag. Mă găsești aici, pe e-mail, sau la 
telefon 0745.397.123 
 
Cum se va desfășura cursul? 
 

a) Sunt 8 module în total, câte un modul (weekend) pe lună, sâmbăta și duminica, în 
intervalul orar 10:00 -15:00. 

 
b) Câte o întâlnire de Mastermind (workshop, de asemenea interactiv) după fiecare 

dintre cele 8 module în care aprofundăm ce am predat la curs și vom face exerciții ca 
să integrezi și mai bine materia de curs. 
 



c) Între module vei avea un coleg drept coach și vei fi coach la rândul tău pentru alt 
coleg, pentru a experimenta și mai bine tehnicile de coaching, prin antrenament 
practic. 
 

d) Întâlnirile de curs vor fi Live Online pe platforma Zoom, iar Tabăra (modulul final) va 
fi în format fizic, în sala de curs. 

 
Care este orarul celor 8 module? 

• Modulul 1:  

• Modulul 2:  

• Modulul 3:  

• Modulul 4:  

• Modulul 5:  

• Modulul 6:  

• Modulul 7:  

• Modulul 8: Tabără. Finalul Cursului de Coaching va fi în sala de curs :) 

 
Care sunt opțiunile de plată (garantare a locului)? 
  

A. Achiți un avans de 340 de Lei sau direct primul modul (680 Lei), în funcție de cum îți 
este mai ușor.  
 
sau 
 

B. Plătești integral cursul și în acest caz beneficiezi de o reducere suplimentară de 
10%. Astfel vei avea de achitat 4900 Lei (pentru întreg cursul de Coaching) în loc de 
5440 Lei cât ar fi costul total al cursului, dacă achiți lunar. 
 
Prin această variantă de plată câștigi 540 Lei. Poți plăti integral chiar și dacă achiți 
avansul de 340 Lei, urmând ca diferența de 4560 Lei să o achiți cu până la o 
săptămână înainte de începerea primului modul. 

 
Imediat ce primim confirmarea plății, în funcție de opțiunea aleasă de tine, iți trimitem 
factura pe e-mail. 
 
Unde plătesc? 
 



Așa cum îți spuneam mai sus, locul devine garantat în momentul achitării a cel puțin sumei 
de 340 Lei, care reprezintă avans pentru confirmarea locului. 
 
Detaliile necesare plății: 
EVOLUSAN PRO SRL 
CUI 41582666 
CONT IBAN: RO02BTRLRONCRT0516208401 
Banca Transilvania 
 
Pentru că eu cred atât de mult în ceea ce fac, îți ofer garanție 100% pe întreaga perioadă a 
cursului. Practic, ai la dispoziție 14 zile după fiecare modul de curs să îți ceri banii înapoi 
dacă consideri că ceea ce am făcut împreună nu ți-a fost de folos. 
 
Ce primești la Cursul de Coaching? 

1) înregistrarea video a fiecărui modul de curs, la care ai ACCES PE VIAȚĂ, ca să le reiei 

oricând dorești; 

2) acces la toate Mastermindurile dintre module (întâlniri unde se fac exerciții și se 

reiau anumite concepte); 

3) acces privat și nelimitat la grupul de Facebook al comunității NLP Terapeutic în care 

sunt înscriși terapeuți, psihologi, coachi care împărtășesc experiențe, cărți și 

materiale în domeniu; 

4) garanție 100%. După fiecare modul de curs ai 14 zile să-ți ceri banii înapoi dacă 

consideri că nu ai primit valoarea pe care ți-am promis-o; 

5) Extra discount 10% pentru plata integrală; 

6) Posibilitatea ca la finalul cursului să te alături echipei NLP Terapeutic; 

7) Certificat de Coach acreditat de ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). 

 
Mai jos îți prezint mai multe detalii despre curs.  



Cu ce mă ajută acest curs? 
 

       Întrucât Coaching înseamnă „a elibera potențialul persoanelor 
pentru a maximiza propria lor performanță” sau „a-i ajuta pe oameni 
să învețe ei înșiși mai degrabă decât a-i învăța propriu-zis ceva”, iată 
câteva idei despre ce vei învăța mai mult practic decât teoretic la 
aceste ședințe de coaching: 

☑ În primul rând CONȘTIENTIZAREA (a ști ce se petrece în jurul tău) și celălalt concept 
cheie sau țel cheie al coachingului, RESPONSABILITATEA. 

☑ Cum să influențezi fără să manipulezi și cum să nu fii manipulat. 

☑ Decodarea mesajelor nonverbale dintre tine și un nou colaborator/consumator. 

☑ Care sunt acțiunile de care să ții cont la primul contact cu interlocutorul. 

☑ Cuvinte cheie utilizate într-o discuție astfel încât să primești un răspuns pozitiv. 

☑ Cum funcționează subconștientul nostru și cum suntem conduși în cea mai mare parte de 
el. Identificarea și scoaterea pilotului automat care te sabotează (uneori). 

☑ Vei învăța să-ți controlezi emoțiile negative și să te folosești de emoții pozitive. 

☑ Cum te pregătești mental, care sunt gândurile interioare și cum îți setezi mintea înainte 
de o întâlnire – pentru a fi eficient. 

☑ Tipuri de întrebări folosite în coaching și autocoaching ca să primești răspunsurile pe care 
ți le dorești. 

☑ Tehnici de luare a deciziilor pentru atingerea obiectivelor. 

☑ Strategii pentru atingerea obiectivelor. 

☑ Cum să crești motivația interioară și cum să devii eficient și productiv fără să simți efort. 

☑ Cum descoperi strategiile de cumpărare ale clientului pentru a nu fi nevoit să vinzi și 
totuși să ți se cumpere (poate nu-ți place să vinzi dar îți place să ți se cumpere). 

 
Totul se bazează pe încredere, armonie și cooperare pe termen lung. 

  



Ce este și ce nu este coaching-ul? 

Ca definiție generală, coaching-ul este un proces de dezvoltare 
prin care o persoană (sau un grup de persoane) este sprijinită să 
dobândească anumite competențe personale și profesionale specifice. 

În fond, rolul esențial al unui coach este de a crea un cadru 
propice care să stimuleze ucenicul să-și realizeze nivelul propriu de 
excelență. 

Presupunând că ucenicul ar fi un tâmplar (care construiește 
cabane din lemn), coach-ul îl asistă pentru a-și stabili noul design-ul al 
cabanei, ce lemn să folosească la structură, ce culori să folosească, 
temperatura potrivită, lumina, chiar sonorizarea specifică fiecărei 
încăperi și care sunt ungherele cu întuneric în care ar fi nevoie de mai 
multă lumină. De asemenea îl poate ajuta pe tâmplar să dărâme anumiți 
pereți sau chiar să mărească suprafața casei prin extinderea acesteia. Îl 

poate invita chiar și la o plimbare virtuală, plutind prin camere sau pe deasupra cabanei, 
pentru a completa și îmbunătăți structura acesteia. 

Aspectul, căldura și cât de confortabil se simt locatarii cabanei 
sunt în directă legătură cu dorința tâmplarului de a continua 
amenajarea și – mai ales – cu eforturile pe care acesta este dispus să le 
facă. Pe durata procesului este posibil ca unele zone ale cabanei să 
devină inaccesibile sau chiar năpădite de păianjeni sau de praf, iar 
altele să fie adevărate zone de relaxare și încântare; este alegerea 
tâmplarului să selecteze zonele pe care le îngrijește sau nu, și ce 
schimbări să aducă în camerele vizate. 

☑ Coach-ul nu intervine fizic în cabană; toată munca este a tâmplarului. Esența intervenției 
coach-ului constă în a respecta dreptul tâmplarului de a-și construi cabana așa cum dorește. 

☑ Coaching-ul nu este consiliere. Pentru această operațiune tâmplarul ar avea nevoie de un 
specialist în domeniu, respectiv o persoană cu cunoștințe solide în privința tâmplăriei. 

☑ Coaching-ul nu este mentoring; mentorul poate fi un tâmplar cu experiență care să-l 
îndrume pe durata uceniciei la locul de munca. 

☑ Coaching-ul nu este training; training-ul are loc împreună cu un grup de oameni care sunt 
instruiți pe o temă specifică. 

☑ Coaching-ul nu este terapie; terapia este susținută de un specialist în domeniul terapiei, în 
contextul existenței unei afecțiuni pentru care terapeutul stabilește anumite măsuri de 
remediere. 

☑ Coach-ul nu trebuie să aibă cunoștințe despre tâmplărit; rolul lui este numai de a crea 
contextul favorabil în care tâmplarul să facă cele mai bune alegeri cu privire la cabana sa. 



 
 
Așa cum îți spuneam și mai sus, scrie-mi dacă ai nevoie de ajutor! 
 
Sunt aici! �������� 
 
O zi plină de zâmbete! 
 
Ștefan Sandu 
0745.397.123 
https://nlpterapeutic.ro  
 

https://nlpterapeutic.ro/
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