Si creus que no pots, tens raó. Si creus que pots, també!
Assolir les teves metes depèn de tu, del teu compromís. Nosaltres t’aportem estratègies que
t’ajudaran a tenir els comportaments i habilitats que necessites.
T’ajudem a redissenyar les respostes no desitjades que es produeixen inconscientment. Amb
el teu compromís i la teva voluntat de canvi t’ajudem a ser el que tu vols ser.

Què vols aconseguir?

Processos de canvi
Transformació personal
La necessitat de fumar: amb una metodologia basada en la hipnosi terapèutica, desactivem
la part inconscient de l’addicció. Si tu estàs motivat i vols deixar-ho t’ensenyem com fer-ho.
En una setmana i sense esforç.
Ansietat, insomni, pors, fòbies, aprimar-se i altres canvis de conducta: supera les barreres
que et limiten. Amb el teu compromís i les nostres estratègies basades en la hipnosi, si vols pots!
Professional: autocontrol, conciliació de la vida laboral i personal, gestió del temps i de l’estrès,
lideratge, comunicació persuasiva… converteix-te en un millor professional!

1. Definició del repte: on vols arribar
2. Diagnòstic de la situació actual: punt de partida
Què necessites per a aconseguir-ho?
1. Definició dels nous comportaments:
objectius, mesurables i comprobables

Com ho farem?
1. Disseny del procés a mida de les necessitats
2. Establiment d’indicadors d’assoliment

Com és el procés?
1. Identificació dels patrons de comportament individuals o col·lectius
2. Canvi de patrons mentals amb tecnologies i metodologies diverses

Transformació empresarial
Corporatiu: definir i implementar valors, visió i missió. Gestionar els canvis culturals.
Equips: cohesionar equips. Creació d’hàbits d’alt rendiment. Orientació cap a l’eficiència.
Tècniques d’impacte per a equips de vendes.
Executiu: objectius corporatius i individuals. Pensament estratègic. Gestió del temps.
Lideratge. Carrera professional. Acolliment d’expatriats.

Coaching polític
Ajudar a gestionar interessos contraposats del client, connectant el polític amb la persona que és.
Preparació del candidat: introducció a la vida política.

Com es comproven els resultats?
1. Avaluació continuada segons els indicadors
2. Seguiment: consolidació de comportaments
3. Acompanyament: comprovació dels resultats en situació real

Acompanyament: assumpció de les responsabilitats públiques.
Transició: abandonament de la vida política.

