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Ai resimțit în unele momente că ești lipsit 
de energie și motivație?

Negativismul și amânarea te-au acaparat, 
îndepărtându-te de la scopul pe care-l ai? 

Te-ai simțit pierdut în labirintul grijilor 
zilnice?

Pe parcursul călătoriei noastre în această 
viață, într-o lume plină de critici gratuite, 
piedici și neîncredere, misiunea ne este 
adesea pusă la încercare. 

Când îți simți mintea încețoșată și cauți 
direcția corectă, ședințele de coaching 1:1 
sunt soluția optimă pentru tine. 

Fără un antrenor dedicat și fără o 
comunitate de susținere, nimeni nu poate 
obține performanță. 

Programul de coaching 360o este adresat 
cu precădere clienților Platinum.

https://marilecarti.ro/inregistrare/abonament-platinum/


După zeci de ani de experiență 
internațională, Dr. Mihai Neamțu, 
fondatorul Clubului Marile Cărți, 
vă oferă instrumente de 
autocunoaștere, care extind 
viziunea, articulează o strategie 
personală de succes, cresc nivelul de 
energie, sporesc coerența lăuntrică, 
îmbunătățesc conexiunea cu semenii, 
întăresc sentimentul apartenenței, 
pregătind, totodată, o moștenire 
materială și spirituală pentru urmași. 

DE CE AI ACCEPTA 
PROVOCAREA?

http://www.patreon.com/MarileCarti


Eliminăm fricile, confruntăm incertitudinile, 
vindecăm traumele și aducem un plus de 
prospețime și acuitate mentală, pentru 
orice lider sau persoană aflată în căutarea 
unui sens. 

Beneficiile imediate și foarte palpabile 
ale ședințelor sunt: extinderea viziunii, 
creșterea nivelului de energie și a 
încrederii în sine, sporirea gradului 
de coerență a măsurilor pe care le vei 
adopta, atât în sfera profesională a vieții, 
cât și în cea personală. 

Împreună articulăm o perspectivă nouă, 
curajoasă și creativă, care elimină fricile 
sau incertitudinea din viitorul tău, prin 
abordarea unei game largi de subiecte 
care vă interesează.

VIZIUNE & 
STRATEGIE



Vom discuta despre îmbunătățirea 
acuității mentale și a comunicării 
eficiente în fața unor grupuri mari sau mici. 

De asemenea, oferim cursanților tehnici 
personalizate de comunicare, trucuri 
pentru redactarea unui jurnal privat și, 
pentru toți cei interesați să scrie o carte, 
secretele unui bestseller.

CARTEA VIEȚII



• Depășim starea de confuzie, indecizie 
și neîncredere determinată de traumele 
trecutului și de gândurile negative ale 
momentului prezent.

• Definim obiective strategice precise 
și elaborăm un plan de acțiune cu 
termene și calendar semestrial.

• Îmbunătățim dicția, vocabularul, 
limbajul non-verbal, tehnici de ascultare, 
arta comunicării și abilitățile de 
leadership.

• Identificăm (după principiul lui Pareto) 
punctele forte ale personalității și 
organizației tale care te poate aduce 
mai aproape de visul tău măreț.

• Clarificăm valorile morale și principiile 
spirituale care îți aduc limpezime 
lăuntrică, bucurie sufletească și o bună 
reputație în comunitate.

BENEFICII IMEDIATE* 

Pentru rezultate satisfăcătoare, recomandăm minim 
patru ședințe de coaching.



Ești media celor cinci persoane cu care 
stai cel mai des de vorbă. 

Studiile științifice arată că antrenarea 
sinapselor în creierul oricărui adult se 
face prin lectură și conversație de 
calitate. 

Cuvintele sunt hrana vieții noastre, 
fiind responsabile nu doar pentru 
neurogeneză și neuroplasticiate,   
ci și pentru fericirea oricărui suflet. 

Iată de ce am creat Clubul Marilor Cărți: 
comunitatea oamenilor pasionați de 
creșterea spirituală, intelectuală și 
profesională.

Clubul Marilor Cărți este un proiect al 
filozofului Mihail Neamțu (M.A., Ph.D.) 
lansat în primăvara anului 2021. 

https://marilecarti.ro/the-club/
https://marilecarti.ro/comunitatea-cmc/


Dublu licențiat al Universității „Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca, cu studii la universități 
occidentale precum Ludwig Maximilians din 
Bavaria, University of Durham și King’s College 
Londra, plus specializări la „Russell Kirk” Center 
(Michigan, SUA), New Europe College (București) și 
„Woodrow Wilson” International Center for Scholars 
(Washington DC), Mihail Neamțu a conferențiat în 
patru continente și în peste douăzeci de țări: Belgia, 
Iordania, Italia, Guatemala, China, Turcia, Hong 
Kong, Grecia, Ucraina, Lituania, Islanda și altele.

Mihai a condus echipe redacționale, școli de vară, 
organizații politice și organizații de business. Atras 
mereu de proiectele de pionierat, el a fost unul 
dintre fondatorii Institutului de Istorie a Religiilor 
(apărut în 2008, sub cupola Academiei Române) 
și coordonator de colecții pentru editurile Curtea 
Veche și, respectiv, Doxologia. 

A fost director științific al Institutului de Investigare 
a Crimelor Comunismului și fondator al revistei 
„History of Communism in Europe. A New Journal in 
Comparative Politics”.

MIHAIL NEAMȚU, M.A., Ph.D.



A scris mai mult de zece și mai puțin de o sută 
de cărți, sute de articole și zeci de recenzii sau 
rapoarte științifice. A lucrat cu șefi de state, 
membri ai Parlamentului European și CEO`s ai 
unor companii multinaționale. A fost intervievat 
de SkyNews, EuroNews, New York Times, dar și 
numeroase televiziuni naționale.  
 
Producțiile sale video depășesc 20 milioane de 
vizualizări pe platformele social-media.  
 
Este un căutat trainer pentru cursuri de 
oratorie, comunicare media, public speaking, 
branding personal, arta povestirii și limbajul 
liderilor. 
 
Între volumele tipărite deja în zeci de mii de 
exemplare, menționăm câteva titluri best-seller: 
„Vârstele Iubirii” (2016, traducere italiană: 2022), 
„Fenomenul Trump” (2017), „Povara libertății” 
(2018), „7 ani în Occident” (2019). 
 
Mihail Neamțu e soț, tată și antreprenor. El crede 
într-o educație continuă pentru libertate.



MARILECARTI.RO  I  PATREON.COM/MARILECARTI

Devino Membru Platinum

http://www.marilecarti.ro
http://www.patreon.com/MarileCarti
http://www.patreon.com/MarileCarti
http://www.marilecarti.ro

