SuperKreatywność
warsztaty online dla firm

Droga do
innowacji

Kurs online, który wyzwala twórcze moce
i odblokowuje naturalny potencjał. Wyzwala nowe pomysły,
daje świeże spojrzenie na problemy, które trudno rozwiązać
i otwiera drogę do innowacyjności w firmie.
CZAS ROZWINĄĆ SKRZYDŁA
Warsztaty składają się z 6 modułów tematycznych
zawierających wideo i audio, ćwiczenia, zadania, inspiracje,
oraz imienny certyfikat dla uczestnika.
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Warsztaty pozwalają optymalizować stan ciała tak, by było wsparciem
dla mózgu i radzić sobie ze szkodliwymi przekonaniami blokującymi
kreatywność.
Twoi pracownicy nauczą się stymulować powstawanie nowych połączeń
neuronalnych, rozwijać wyobraźnię i modyfikować otoczenie, aby wspierało
kreatywność.
Zacznij dbać o swój mózg i odświeżać zmęczony umysł. Popraw samoocenę,
odkryj zasoby podświadomości i nadświadomości. Czas, by Twoja firma
rozwinęła skrzydła i wzniosła się na nowy poziom rozwoju.

Z czego składają sie warsztaty?
Zasilanie – nauczysz się ograniczać
wpływ stresu na funkcjonowanie
swojego mózgu, dbać o jego
regenerację i utrzymywać go w stanie
optymalnej mobilizacji do działania.

Matryca – rozbudujesz
i udoskonalisz możliwości swojej
wyobraźni i określisz swój ulubiony
sposób zmysłowego kodowania
rzeczywistości.

Hardware – zdobędziesz wiedzę
o funkcjonowaniu mózgu i dowiesz się,
jak dbać o połączenia nerwowe, tworzyć
nowe i zagęszczać ich sieć.

Dysk zapasowy – dowiesz się, czym jest
podświadomość i jak jej używać oraz
skąd czerpać inspirację. Zrozumiesz,
czym tak naprawdę jest nuda i jak
działa zjawisko przepływu.

Software – dowiesz się, co ogranicza
Twoją kreatywność, jak uwolnić się
od nieadekwatnych ocen
i niekorzystnych przekonań. Zaczniesz
mitygować represyjny wpływ otoczenia
i urealnisz samoocenę.

Wsparcie zewnętrzne – przekonasz
się, jak Twoje zewnętrzne otoczenie
wpływa na kreatywność i jak możesz je
zmieniać, aby działało stymulująco.
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AUTOR WARSZTATÓW
Wojciech Eichlberger to wybitny
psychoterapeuta, coach, trener z wieloletnim
doświadczeniem. Współtwórca i dyrektor
Instytutu Psychoimmunologii (IPSI)
w Warszawie, który zajmuje się m.in.
profilaktyką przeciążenia i wypalenia
stresem. W swoich projektach szkoleniowych
i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji
terapii integralnej, która oprócz psychiki
bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość
człowieka.
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atrakcyjna platforma szkoleniowa online
prosta, intuicyjna obsługa
możliwość treningu w wybranym czasie i miejscu

