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TURNING POINT este un RETREAT International care a facut
inconjurul lumii, din SUA pana in Europa- Belgia, Polonia si

ACUM in Romania!
Nicaieri in lume nu poti gasi un astfel de atelier UNIC, INTENSIV
si EFICIENT!
Majoritatea dintre noi stim ca viata noastra poate ﬁ
mai buna; stim ca suntem capabili de mult mai mult;
si stim ca putem trai mult mai impliniti in ﬁecare arie
a vietii noastre. Dar totusi e foarte rar sa gasesti pe
cineva care e intradevar implinit.
De ce nu traiesc totusi oamenii viata la care
viseaza?
Intrebandu-ne daca vrem mai mult de la viata vom
ﬁ foate rapid de acord ca vrem…dar intrebandu-ne
daca ne folosim adevaratul potential vom ﬁ rapid de
acord ca nu o facem! Propriu zis, si cel mai obisnuit
om este de acord ca isi foloseste maxim 30 – 40 %
din potential.
Deci cu totii VREM mai mult si stim ca PUTEM mai
mult…totusi ce lipseste?
Cand a fost ultima data cand ai facut o evaluare a
tuturor lucrurilor minunate in ceea ce te priveste?
Toate punctele tale tari? Toate calitatile? Tot ce ai
de partea ta? Majoritatea oamenilor sunt mult prea
duri cu ei insisi ; au nevoie de ajutorul celorlalti sa se
vada in adevarata lor lumina. S-ar prea putea sa te
autosabotezi si sa cazi la intelegere cu povestea din
capul tau daca incerci sa faci asta de unul singur.
Cand a fost ultima data cand te-ai asezat jos si te-ai
gandit cum arata si se simte cu adevarat viata pe
care vrei sa o ai? Majoritatea oamenilor traiesc ziua
de maine exact la fel cum au facut-o si ieri. Viata pe
care o meriti nu se desfasoara pe pilot automat.
Daca va lua forma, ea va ﬁ proiectata, nu va ﬁ
implicita.
De cat timp eviti lucrurile care stii ca te tin pe loc?
Daca vrei sa treci la urmatoarea etapa trebuie sa
infrunti acele frici si sa te pui in fata lor si sa DECLARI
ca e timpul sa te schimbi.
Modiﬁca-ti viata si modul de gandire luand parte la
RETREAT-ul experiential din SIBIU
10-11-12 IULIE 2015! Te vom trece printr-un proces
incercat si testat in toate colturile lumii care va
declansa un PUNCT DE COTITURA!

TURNING POINT este un RETREAT International
care a facut inconjurul lumii, din SUA pana in
Europa- Belgia, Polonia si ACUM in Romania!
NU este un simplu eveniment, NU este un curs, NU
este un “depozit de continut” ci ESTE un RETREAT
EXPERIENTIAL care a fost conceput mai degraba ca
un proces in care imediat dupa predarea ﬁecarui
concept ne oprim si punem in practica tot ce am
asimilat, in timp real, acolo in sala.
RETREATUL TURNING POINT consta in 2 zile pline
de wokshopuri si o zi OUTDOOR in care vom
depasi toate barierele ﬁzice si mentale autoimpuse.
Numarul de participanti va ﬁ limitat datorita
formatului impus pentru acest gen de experienta.
Fie că esti în căutarea unei solutii la o anumită
problemă sau vrei sa explorezi scopul vieții tale, un
astfel de “refugiu personal” iti va oferi timpul și
spațiul pentru explorare personală, claritate și
relaxare, dezvoltare personala, aprofundarea
perspectivelor interne.
Un RETREAT iti oferă posibilitatea de a te retrage și
de a calatori spre interior, departe de toate cererile
de zi cu zi, presiuni și responsabilități. Intr-un
RETREAT iti faci timp pentru problemele care vin
din lumea ta interioara, te relaxezi, recuperezi și
reîmprospătezi spiritual, ﬁzic, energetic, mental si
emotional.
Un timp petrecut intr-un loc linistit si sigur unde sa
ﬁi tu cu tine, sa ﬁi tu insuti, unde sa scapi de toate
grijile. Se declanseaza procesul de schimbare sau in
curs de schimbare in gandirea ta sau in pozitie. O
perioada de retragere intr-un grup de studiu si
meditatie.
In urma succesului acestui Retreat in luna
septembrie 2014 in Poiana Brasov si in celelalte tari
din lume, toti participantii ne-au rugat sa repetam
acesta experienta cat mai repede. Acum o facem
insa datorita naturii si procesului interactiv, vom
limita numarul participantilor la 90.

TRAINERII RETREAT-ULUI
Nu e important doar ce inveti ci si de la cine inveti.
De aceea profesionistii care te vor ghida prin aceasta experienta sunt:

Paul Martinelli - Insula Jupiter, Florida
Președinte John Maxwell Team
După ce a fost dat afară din liceu, provenind dintr-o familie mediocră,
Paul a fost nevoit să descopere în interiorul său puterea de a se ridica
de la
un simplu om de serviciu la un antreprenor milionar. El a împărțit scena
cu maeștrii dezvoltării personale ca Bob Proctor, Wayne Dyer, Brian
Tracy, Les Brown, Zig Ziglar și John Maxwell. Și-a lansat propria
companie de training și coaching iar in momentul de fata prin
programele pe care le creaza la nivel mondial de dezvoltare personala
si profesionala încurajeaza oamenii să își atinga potențialul și să își
acceseze puterea interioară.
Paul este deasemenea Președintele John Maxwell Team cel mai mare program de leadership la nivel
mondial, un grup de oameni de elită, mentorați de însuși John Maxwell, cel mai cunoscut autor de cărți
de leadership din lume. Crearea acestui program i-a adus lui Paul premiul 'Lideri care conduc Lideri'
oferit de organizația Marcus Buckingham, care recunoaște periodic oamenii care inspiră excelența.

Inge Rock - Meldert, Belgia
Fondator Life Academy
Inge a ajuns să ﬁe unul dintre cei mai cunoscuți coachi și speakeri din
lume. Ea conduce propria Academie de Succes, este autoarea cărții
'Ești ceea ce gândești' și a fost chiar premiată pentru excelență în acest
domeniu. In toamna anului 2010, a lansat propria piesă de teatru
intitulată 'Eu sunt un idiot', iar în 2011 a apărut și cartea cu același
nume. Cea de-a treia carte 'Iubește o viață lungă' se găsește în
magazine din 2012. In 2013 a lansat programul 'Rock your business'. Pe
lângă Paul Martinelli și Bob Proctor, ea a colaborat cu mari maeștri ai
acestui domeniu precum Mary Morissey, Les Brown, John Maxwell și
Nick Vujicic.

Sorin Popa - Timișoara, Romania
Președinte John Maxwell Team Romania
Pasionat de domeniile dezvoltării personale, al comunicării și al
educației, Sorin Popa și-a petrecut mai bine de 10 ani studiind
conceptele ce au ajutat milioane de oameni din întreaga lume să își
modeleze viețile așa cum și-au dorit.
Mentorat de lideri internaționali ai acestor domenii precum John C.
Maxwell și Paul Martinelli, el vine în ajutorul tuturor celor care au loc de
mai bine și care doresc un plus de valoare în viața personală sau
profesională. Provenind din industria IT, gândirea sa analitică i-a oferit
avantaje majore în dezvoltarea programului JMT in Romania, el având
darul de a face complicatul să ﬁe simplu și de a alinia toate resursele necesare dezvoltării celei mai mari
echipe JMT din afara SUA

Există 5 domenii cheie pe care le vom explora:
1) Convingeri limitative
2) Crearea unei imagini de vibrație a
obiectivelor și visurilor tale
3) Descoperirea procesului de gândire
observațional
4) Identiﬁcarea adevaratului "Eu Sunt"
5) Eliberarea și iertarea trecutului

RETREATUL include:
Ÿ 3 zile FULL de workshop-uri cu Paul Martinelli (SUA), Inge Rock
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

(Belgia) si Sorin Popa (Romania) – 2 zile indoor + 1 zi outdoor
Experiente OUTDOOR - PROVOCAREA JMT (PENTRU PRIMA DATA
EXPERIENTE FIZICE CARE TE VOR SCOATE COMPLET DIN ZONA DE
CONFORT, pe diferite niveluri de diﬁcultate).
Transport catre experientele outdoor
Traducere simultana in casti in limba romana
Sesiune speciala de impact in a doua zi a evenimentului la ora 00:00
Cazare 2 nopti in camera dubla cu un alt participant la eveniment in
conditii de 5 * - Hilton Sibiu. Camerele vor ﬁ impartita de 2
participanti la eveniment asa cum s-a comunicat anterior. In cazul in
care este vorba de un grup de persoane sau cuplu, acestia vor ﬁ cazati
impreuna. In cazul in care nu esti insotit, noi te vom pune in legatura
cu persoana care va imparti camera cu tine inainte de eveniment cu
cateva zile.
Pe toata perioada evenimentului sunt asigurate mesele necesare si vor
exista pauze de cafea. Toate aceste servicii sunt incluse in costul
evenimentului si sunt doar pentru participanti.
Ø 10 iulie: pranz si cina
Ø 11 iulie: mic dejun, pranz si cina
Ø 12 iulie: mic dejun si pranz

Ÿ Coﬀe break-uri ( apa + cafea) in pauze special create
Ÿ Materiale si caiete de lucru pe toata perioada evenimentului
Ÿ DIPLOMA de absolvire a workshopului experiential

CINE POATE PARTICIPA?
Antreprenori, oameni in functii de conducere, coordonatori de echipe,
team leaderi, oameni de vanzari, parteneri de business:
in conditiile in care isi doresc sa aiba o intelgere mai clara asupra relatiilor interumane, sa isi
dezvolte abilitatile de comunicare, sa descopere blocajele mentale care ii tin pe loc astfel incat
ulterior acesta impreuna cu echipa sa poata dezvolta planuri de actiune, si sa isi creasca nivelul de
leadership si observare pentru viitorul lor si al organizatiei.

Adolescenti daca au o varsta de peste 16 ani.
Daca iti doresti sa formezi un lider din copilul tau acum e momentul:
- Ofera-i timp de calitate alaturi de oameni care conduc
- Ofera-i aceasta experienta de leadership unde poate aplica
- Expune-l la acest eveniment experiential de leadership
- Creaza-i mediului de leadership unde poate pune intrebari

Cupluri:
Angajamentul de a creste impreuna si promisiunea de a crea amintiri memorabile sunt cele 2
caracteristici cheie intr-o relatia care sa dureze o viata.
“Nu iti pierde niciodata pasiunea pentru dezvoltare datorita faptului ca cineva din familia ta nu vrea
sa se dezvolte. Da 100% din tine sa iei acel membru al familie cu tine in process, nu 99% ci 100%! Fa-l
sa isi ia angajamentul.” – John Maxwell

Participanti si Membrii Certiﬁcati de John Maxwell:
“Suntem media celor cinci oameni cu care ne petrecem cel mai mult timpul. Ei vor determina nivelul
rezultatele tale, eﬁcenta, modul de gandire, venitul tau si activitatile pe care le desfasori. Tu selectezi
cu atentie personele care te inconjoara? Cercul tau intern te provoaca sa investeti in tine, oamenii de
langa tine, in organizatia ta?” – John Maxwell
Vrem sa cream mediul ideal de crestere in care sa ai acces doar la oameni de calitate, special
selectati, care sa te provoace sa gandesti astfel incat sa iti duci ideile la urmatorul nivel. Am
conceput un cadru restrans in care sa putem duce relatiile dintre noi la urmatorul nivel.
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OPTIUNI DE PLATA
Plateste INTEGRAL pentru 1 PARTICIPANT si primeste din partea noastra
BONUS EXCLUSIV MATERIAL VIDEO - JOHN MAXWELL – “Unplugged”
1200 EURO International

ACUM 500 Euro + TVA totul inclus in Romania.

Plateste in 3 RATE pentru 1 PARTICIPANT :
150 EURO+TVA pana in 20 MARTIE, 150 EURO+TVA in 20 APRILIE, 200 EURO+TVA in 15 MAI

Plateste INTEGRAL

pentru 1 PARTICIPANT plus UN MEMBRU AL FAMILIEI si primeste o
reducere de 50 euro pentru cel de-al doilea membru al familiei, si in plus primiti amandoi BONUS
EXCLUSIV MATERIAL VIDEO - JOHN MAXWELL – “Unplugged”
Atentie acesta reducere se ofera stict persoanelor care fac parte din aceeasi familie.
500 EURO + TVA (1 PARTICIPANT) plus 450 EURO + TVA (AL DOILEA MEMBRU AL FAMILIEI)

Plateste in 3 RATE

pentru 1 PARTICIPANT plus UN MEMBRU AL FAMILIEI si primeste o
reducere de 50 euro pentru cel de-al doilea membru al familie plus:
320 EURO+TVA pana in 20 MARTIE, 320 EURO+TVA in 20 APRILIE, 310 EURO+TVA in 15 MAI

Iti reamintim ca acest cost INCLUDE TOATE SERVICIILE necesare ( mancare, cazare 5*, eveniment,
activitati outdoor, traducere, materiale etc) , tu trebuie doar sa te asiguri ca ajungi cu bine la locatia
evenimentului – Hotel Hilton SIBIU si iti achiti parcarea 10lei/zi !
RETREAT-UL "Your Turning Point" va reprezenta momentul cheie de la care participantul va putea
sa-si creeze, sa-si dezvolte si sa aplice abilitatile, experientele si deprinderile lui intr-un model de
success pentru el si organizatiile din care face parte!
Exista multe puncte de cotitura in viata ﬁecaruia, insa acest eveniment cu siguranta va reprezenta
un punct de cotitura important pentru tine!
Inscrieri sau informatii suplimentare la sales@johnmaxwellteam.ro sau la 0726.233.486

Nu rata ocazia de a ﬁ alaturi de restul echipei

