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ARTICOLUL SAPTAMANII
Investeste in tine! Participa la atelierul practic pentru avocati
Avocatul si actorul. Asemanari?
Monica Bellucci spunea “cred ca avocatii sunt niste incredibili actori. Iti imaginezi cat de mult trebuie sa joace
teatru in fiecare zi?”.
Dar oare ce inseamna sa joci teatru in sala de judecata sau la discutii cu clientii pentru a-ti atinge scopul si a-i
convinge pe ceilalti? Multi dintre noi sunt tentati sa raspunda ca inseamna doar sa stii sa te prefaci. Nici pe
departe nu este acesta raspunsul corect.
Vei ramane uimit sa afli ca pentru a-i convinge pe ceilalti de o idee sau o emotie trebuie sa fii tu insuti, secretul stand doar in capacitatea
de a oglindi prin tine mesajul pe care vrei sa il transmiti. Pentru ca instinctiv recunoastem prefacatoria si, desi nu ne dam seama
intotdeauna constient de acest lucru, in sinea noastra intuim cand “ceva nu este la locul lui”. Astfel, tot ce trebuie sa descoperi la tine este
potentialul de a te adapta fiecarui tip de persoana pe care o intalnesti, fara eforturi sa te prefaci. Pur si simplu descoperi actorul din tine!
Nu sunteti invitati la o initiere in arta prefacatoriei!
Cum poti sa transmiti cat mai autentic pentru public idei, emotii si simtiri? ...citeste articolul integral

...si comenteaza pe

NOUTATI

AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informatiile disponibile la data de
29.04.2014.
...citeste articolul integral

BREVIAR LEGISLATIV
Informatiile prezentate se refera la actele normative aparute
in perioada 21 - 25 aprilie 2014
...citeste articolul integral

Revista Romana de Dreptul Muncii
nr. 3 / 2014
Din cuprins:
- Valentina SERPOI - Combaterea
hartuirii la locul de munca – norme
europene si nationale
- Alexandru TICLEA, Tiberiu TICLEA Specificul raspunderii pentru daune in
raporturile de munca
- Loredana Manuela MUSCALU Concediere pentru motive care nu tin de
persoana salariatului
...mai multe detalii si comenzi
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