Flowban - Paskuj Iván
Mi a specialitásod
tanácsadóként?
Rákattanni az ügyfélre, az
igényét megérteni és megérezni.

!

Ha minden ügyfeled
megfogadná egy tanácsodat,
mi lenne az?
Figyelj arra, hogy tudd, mi az
igazán fontos az életedben, és
TEGYÉL IS ÉRTE - gyakran!

!

Mi ad Neked flow élményt?
Sokszor élem meg sport és
mozgás közben, de többször
elveszik az idő az erdő közepén is,
amikor éppen egyedül vagyok és
csak a hangokra, a rezgésekre
figyelek. De a munkában is gyakran
ébreszt egy résztvevő a záró
körben azzal, hogy milyen hamar
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szervezetfejlesztési
tanácsadó, tréner

és tartalmasan elment ez a nap,
miközben én még azon
gondolkodom, hogyan lépjünk egy
következő szintre. Már ezért is
érdemes élni szerintem!

!

Milyen számodra az álom
ügyfél?
Olyan, mint én. Nyitott,
érdeklődő, pozitív hozzámállású,
bevállalós, hajlandó hosszú távon is
gondolkodni, erősen hisz a
fejlődésben, a változásban. Ja, és
szerény is tud lenni. :)
Te mire vagy a legbüszkébb, és
miért?
Arra, hogy éves szinten meg
tudom valósítani a work-life
egyensúlyt.

Arra, hogy a felnőtt gyerekeink még
mindig szívesen bandáznak velünk.
Arra, hogy több évtizede a saját
kenyeremet eszem (mióta
gluténmentes diétán vagyok, azóta
szó szerint is).
Arra, hogy évekkel ezelőtt, amikor a
feleségem megkérte a kezem,
igent mondtam!
Arra, hogy már három Flow
Leadership Konferencia
születésénél bábáskodhattam.
Arra, hogy még ma is az első
harmadban vagyok a Balaton
átúszás időranglistájában.
Arra, hogy ezt a listát, ha a hely
engedné, még sokáig tudnám
folytatni.
Miért!? Ezt röviden nem tudom
elmondani, de órákat tudnék róla
beszélni :)

Milyen számodra a tökéletes nap?
Olyan, amikor reggel legalább egy családtagtól puszit
és ölelést kapok, mielőtt elindulok. Ilyenkor belül
végig süt a nap, és én is sugárzok. Imádom, amikor
reggeltől estig be vagyok táblázva és szépen mindent
meg is csinálok, remek logisztikával – ezt különösen
szeretem. Nagyon sok ilyen napot élek meg.

