Inspiracje dla biznesu

Tylko dla prawdziwych

zdobywców

JAK PRZEKROCZYÆ GRANICE SWOICH MO¯LIWOŒCI I OSI¥Gn¥Æ
SUKCES W BIZNESIE?
PROGRAM

TRENINGU

DZIEÑ PIERWSZY
Przed po³udniem
1. PACE - æwiczenia wstêpne, poœwiêcone osi¹ganiu stanu
pozytywnego nastawienia, aktywnoœci, jasnoœci i energii
cia³a i mózgu dla nowego doœwiadczenia.
2. Trzy wymiary funkcjonowania mózgu i postawy cia³a i ich
znaczenie dla naszego funkcjonowania w aspekcie pokonywania
trudnoœci i osi¹ganiu zamierzonych celów.
3. Æwiczenia na szybkie zauwa¿anie blokad i napiêæ w wymiarach
ruchu,
aby
dowiedzieæ
siê
czego
potrzebuje
nasza
neurofizjologia dla sprawniejszego funkcjonowania.
4. Jak myœlimy i dzia³amy z aktywn¹ lew¹ pó³kul¹ mózgu, a jak
z praw¹. Æwiczenia na integracje pó³kul mózgowych.
5. Jak nasz umys³ odbiera rzeczywistoœæ.
6. Submodalnoœci – jêzyk programowania mózgu.
Po po³udniu
1. Strategia geniuszu Alberta Einsteina. Æwiczenia na
wykorzystywanie si³y wyobraŸni i gry kombinatorycznej
2. Sila poprawnie formu³owanych celów, czyli dlaczego jedni
osi¹gaj¹ cele a inni osi¹gaj¹ problemy.
3. Odkrywanie i systematyzowanie wewnêtrznych i zewnêtrznych
zasobów potrzebnych dla osi¹gania wyznaczonych celów.

DZIEÑ DRUGI
Przed po³udniem
1. Æwiczenia energetyzuj¹ce cia³o, zapewniaj¹ce niezbêdn¹
prêdkoœæ procesów nerwowych w mózgu.

2. Odnajdywanie w³asnych mistrzów sukcesu.
Uczenie siê nowych zachowaæ, czyli zdejmowanie od naszego
wzorca zachowañ po¿¹danych.
3. Strategia sukcesu Walta Disneya.
Æwiczenia w osi¹ganiu stanów Wizjonera, Realisty i Krytyka.
Korzystanie z ró¿nych perspektyw dla pokonywania trudnoœci
i osi¹gania w³asnych celów.
4. Zmiana ram odniesienia wobec W³asnego G³osu Krytyki.
Po po³udniu
1. Æwiczenia rozci¹gaj¹ce i wyd³u¿aj¹ce miêœnie, likwiduj¹ce
stres i negatywny wp³yw ró¿nych odruchów, w tym odruchu
obronnego.
2. Planowanie etapów dzia³añ dla osi¹gania zamierzonego celu
przy pe³nej integracji wszystkich zmys³ów.
3. Naturalne Kolo uczenia siê i nabywania nowych umiejêtnoœci,
czyli co mo¿na z góry przewidzieæ na drodze do naszego
sukcesu.
4. Strategia sukcesu Krzysztofa Kolumba.
Æwiczenia na osi¹ganie i podtrzymywanie optymizmu w obliczu
trudnoœci.

DZIEÑ TRZECI
Przed po³udniem
1. Osi¹ganie indywidualnych celów w aspekcie systemowym, czyli
doœwiadczanie jaki wp³yw ma nasza pora¿ka oraz nasz
sukces bezpoœrednio na wa¿ne dla nas osoby i relacje z
nimi.
2. Odnajdywanie Ÿróde³ rozwi¹zañ w sytuacjach problemowych.
3. Wypracowanie w³asnej strategii osi¹gania sukcesu.
4. Æwiczenia pozytywnej postawy, sprzyjaj¹ce pog³êbieniu
pozytywnego nastawienia, stabilizuj¹ce i rytmizuj¹ce
procesy nerwowe organizmu.
5. Integracja zmys³owo-ruchowa zdobytych umiejêtnoœci.
Dzieñ pierwszy ; 10.00 – 18.00 (przerwa 13.30 – 15.00 )
Dzieñ drugi
: 10.00 – 18.00 (przerwa 13.30 – 15.00 )
Dzieñ trzeci
: 10.00 - 14.00

www.inspiracje.edu.pl

info@inspiracje.edu.pl

