
Gm-Vip 77 Mestertervezés 
Megvalósítási alapelvek – Alpha Sprint 

 

1 – A Gm-Vip 77 Mestertervezés - Alpha Sprint élettervezés és személyes napi hatékonyság program segíti, hogy 
a jelenlegi helyzetéből – ahova az eddigi döntései, tudása, gondolkodásmódja, kapcsolatai, információi, érzései 
vitték – eljusson egy Ön által kívánt állapotba. 

2 – A Gm-Vip 77 Alpha Sprint program eszközei – 10+ db 1A4 oldal életfejlesztési canvas/vászon + 28 oldalas 
élettervezési munkafüzet – egyszerűen, gyorsan segítik azonosítani azokat a dolgokat, amik akadályozzák, 
visszatartják, gátolják és azokat, amik segítik, emelik és bátorítják – emberek – helyzetek – gondolatok - érzések 
– információk. 

3 – A Gm-Vip 77 Alpha Sprint program mentorálást, iránymutatást és teljes eszközrendszert nyújt – elsősorban 
személyes konzultációk keretében – amit később önállóan és tartósan használhat céljai eléréséhez. 

4 – A Gm-Vip 77 Alpha Sprint program módszerei teljes mértékben igazodnak a jelenlegi extrém gyorsan változó 
környezethez és segítik elérni, hogy egy hosszútávú stratégia mentén haladjon úgy, hogy közben mindig csak 1 
nap tevékenységeire, céljaira és feladataira kelljen koncentrálni. Lehetővé teszik a megváltozott környezethez 
való gyors alkalmazkodást. Lean elveken működve igazodik a szakmai és vállalkozói ritmushoz, 3 hetes 
sikerciklusokban gondolkodva. 

5 – A Gm-Vip 77 Alpha Sprint program alapját Dr. Stephen R. Covey: Kiemelkedően eredményes emberek 7 
szokása, Bill Burnett/Dave Evans: Tervezd meg az életed című könyve ill. Eric Berne: Tranzakcióanalízis, 
valamint más coaching technikák adják. Ezek mellet az Alpha Sprint program egy évtizedek alatt kifejlesztett 
egyedi rendszer, ami kifejezetten alkalmas az életünk minden fontos területének egyensúlyban tartására és 
személyes napi hatékonyságunk növelésére – pénzteremtés – emberi kapcsolataink – önfejlesztés. 

6 – A Gm-Vip 77 Alpha Sprint program eszközeinek napi használata segíti a szokásaink könnyed, kis lépésekben 
történő változtatását, tartós eredményt mutatva. A cél, hogy sokkal fókuszáltabb, hatékonyabb napjaink 
legyenek és rövidebb idő alatt, jelentősen több, számunkra lényeges dolgot csináljunk. Ehhez napi szinten nyújt 
segítséget, hogy azonosítani tudjuk azokat a dolgokat, amikre NEM-et kell mondanunk és eltérítenek. 

7 – A Gm-Vip 77 Alpha Sprint program célja – ellentétben a legtöbb, külső motivációt alkalmazó instant 
megoldással – hogy tehetségeink, alapelveink és céljaink alapján, „belülről” vezérelt emberré váljunk. A személyes 
kreativitás (újra)kifejlesztésén keresztül, sokkal gyorsabban érünk el tartósan aktív állapotot, ami 
eredményesebbé és boldogabbá teszi a saját és a környezetünkben élők mindennapjait. 
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