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Cum pot folosi asta?
De ce trebuie să folosesc asta?
Când voi folosi asta?

Cum e bine să parcurg programul de Life Design?

Îți recomand să te uiți mai întâi la video și să iei notițe dacă simți să faci
asta, apoi completezi fișele de lucru. Exercițiile nu se fac în minte, e nevoie
să scrii. În fiecare săptămână ne vom vedea pe Zoom, miercuri seara de la
19.00 să vorbim despre modulul curent, să pui întrebări, să primești și să
oferi răspunsuri. Tot săptămânal te vei conecta cu colegele din
microgrupa ta ca să vă susțineți și responsabilizați reciproc.

Pe întreg parcursul programului îți recomand să îți pui aceste întrebări:

 

Există o ordine recomandată pentru a trece prin curs?

Vei primi acces treptat la module, câte un modul pe săptămână, timp de 7
săptămâni. 

În ceea ce privește bonusurile, le poți asculta fie la final, fie între module.

Cărțile de pe lista de resurse ți le-aș recomanda pentru după ce parcurgi
programul în ideea de a nu te aglomera cu multe informații noi deodată
pentru că devine copleșitor și există riscul să nu reții mai nimic.

FAQ - Întrebări frecvente
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Cât durează să termin programul?

Oficial, programul de Life Design durează 7 săptămâni. Finalizarea lui
însă depinde de ritmul cu care parcurgi tu toate etapele. Efectele vor
continua să apară mult timp după încheierea programului.
 

Cât timp am acces la materiale?

Odată cumpărat programul, accesul tău este pe viață. Asta înseamnă că
vei primi automat orice update-uri viitoare fără să plătești în plus pentru
asta. Poți relua orice modul din program, oricând vei avea nevoie.

 
Cum folosesc fișele de lucru?

Fișele de lucru sunt toate în format PDF și nu sunt editabile. Le poți scoate
la imprimantă și poți astfel lucra direct pe ele și să ți le păstrezi într-un
biblioraft sau poți să citești întrebările și să îți scrii răspunsurile pe un
caiet pe care îl folosești doar pentru acest program.

Cât durează întâlnirile de grup de pe Zoom?

Sesiunile de Zoom vor avea loc în serile de miercuri, de la ora 19.00 și vor
dura în medie 1.5 ore fără să depășim 2 ore acolo unde e mai mult
material de acoperit.

Ce fac dacă nu am timp suficient la dispoziție?

Life Design e gândit într-un mod care să nu te copleșească și să îl poți
integra în programul tău săptămânal.
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Cum să fac să nu îmi pierd motivația?

Pe parcursul întregului program sunt doar la un buton distanță de tine. În
plus, vei avea ocazia să participi săptămânal la câte un live cu mine și cu
ceilalți participanți, în care să primești răspunsuri, sprijin și inspirație. La
care se adaugă întâlnirile pe microgrupe.

Am citit materialul cu atenție și nu înțeleg exact ceva. Cum pot cere
ajutor?

Când accesezi cursul, găsești în meniul din stânga opțiunea de Contact.
Îmi poți descrie acolo pe scurt problema pe care o întâmpini și eu îți
răspund în cel mai scurt timp.

Cum fac să îmi recuperez banii dacă nu sunt mulțumită de curs?

Dacă crezi că programul online de Life Design nu ți-a adus nicio valoare,
după ce parcurgi toate modulele trebuie să îmi trimiti toate fișele de lucru
completate, în cel mult 8 săptămâni de la data începerii lui.

Îmi pot schimba parola?

Da, sigur. Când accesezi cursul, în partea dreaptă sus poți intra în contul
tău de utilizator și să îți schimbi parola de acces.
 

Îmi pot schimba user-ul contului?

Nu. Poți schimba parola dacă vrei.


