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Inteligência Emocional e
Alta Performance Pessoal

Você tem dificuldades para conseguir alcançar suas metas e objetivos? Tem 

sentimentos que te impedem de ser feliz? Sente-se estressado e sem tempo? 

Tem ansiedade, depressão e/ou medos intensos? 

Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, o Inteligência Emocional e 

Alta Performance Pessoal foi feito para você! 

O Inteligência Emocional e Alta Performance Pessoal é um treinamento vi-

vencial realizado em 2 módulos, durante 2 finais de semana de imersão no ho-

tel fazenda Pintado na Brasa (Guararema – SP). No treinamento, você apren-

derá a assumir de vez o controle da sua vida, eliminando a autossabotagem 

que te impede de alcançar a felicidade. Além disso, você aprenderá técnicas 

para adquirir o equilíbrio e a força mental necessários para ter uma vida com 

conquistas.

O que está incluso no curso?
• Hospedagem com pensão completa

• Certificado

• Apostila com conteúdo de fácil assimilação

• Camiseta
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Por que escolher a Elleven?
JÉSSICA B. DE MORAIS

A fuga me levou a uma insatisfação 
séria em relação à minha vida. [...] 
Depois de uma imersão intensa e 
acolhedora, posso garantir que vi-
verei os meus medos, meus receios 
e lidarei com os meus rótulos. [...] EU 
SOU uma nova pessoa depois dessa 
vivência incrível.

JAMILLE G. NARCIZO

Gostei de tudo, desde o começo: 
a parte da ligação, do convite para 
o treinamento, da organização da 
equipe, material, reservas, hotel, os 
cenários, música, tudo impecavel-
mente organizado. A animação e 
engajamento da equipe é algo conta-
giante! [...] Passei por todas as emo-
ções e para cada uma delas a equipe 
estava lá.

Para citar alguns diferenciais do treina-

mento vivencial Inteligência Emocional e 

Alta Performance Pessoal da Elleven, po-

demos mencionar a base neurocientífica 

que ajuda as pessoas a controlarem sua 

mente, emoções e ações para poderem 

criar novos hábitos. Além disso, são dis-

ponibilizadas ferramentas e metodolo-

gias de uso prático e que podem causar 

mudanças imediatas.

Outro diferencial significativo é que 

as turmas dos treinamentos são restri-

tas, o que facilita ainda mais o aprendi-

zado e permite aos treinandos um maior 

aproveitamento de todas as vivências. E, 

também, assim, a equipe pode dar total 

apoio a todos os participantes.

Venha desfrutar da qualidade da me-

todologia Elleven, já utilizada por diver-

sas empresas dos mais variados segmen-

tos e das mais de 10.000 pessoas que já 

estiveram conosco em nossos treina-

mentos, palestras, workshops e eventos 

corporativos.

MARIA ESTER R. SANTOS

O efeito desse treinamento foi mui-
to avassalador em minha vida. Sem 
dúvida, não serei mais a mesma da-
qui pra frente. Sei que muita coisa 
depende de mim para ser alcançada, 
mas agora tenho mais coragem para 
prosseguir com meus planos.
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Para quem é o treinamento?
• Pessoas em cargos de liderança

• Executivos na busca da expansão da percepção sistêmica

• Profissionais liberais

• Profissionais que desejam crescimento profissional

• Pais que desejam adquirir habilidade no relacionamento com filhos

• Pessoas que desejam equilíbrio nas suas decisões e ações diárias

• Jovens que desejam ampliar sua capacidade de decisão e realização

• Pessoas que buscam o autoconhecimento para melhor administrar emo-

ções e sentimentos que geram incômodo e insatisfação

O que trabalha?
• Estresse emocional

• Depressão

• Falta de produtividade

• Separação

• Falta de engajamento

• Dependência emocional

• Agressividade

• Ansiedade

• Desmotivação

• Insegurança

• Pânico

• Falta de produtividade

• Perfeccionismo

• Falta de equilíbrio

• Vícios

• Traumas

• Luto

• Compulsão

• Autocobrança

• Falta de resultado

• Fobias

• Complexo de inferioridade

• Dificuldades de recomeçar

• Dependência emocional

• Vitimismo

• Lidar com perdas
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Em que ajuda?
• Aumentar sua efetividade em tudo o que faz e julga ser importante

• Produzir crenças que sustentem e alavanquem seus objetivos e metas

• Tomar decisões mais acertadas e produtivas

• Liberar seu potencial para uma melhor performance e desempenho

• Assumir o controle de sua vida pessoal e profissional

• Superar os desafios de mudar cérebro e comportamentos segundo a neu-

rociência

• Quebrar de crenças limitantes para aumentar sua autoestima

• Desenvolver crenças de poder

• Desenvolver sua capacidade de autossuperação

• Transformar imediatamente sentimentos limitantes em sentimentos de 

confiança

• Estabelecer estados de alto desempenho em situações de desafio
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O que elimina?
• Insegurança e hesitação na hora de tomar decisões 

importantes na vida

• Medo de enfrentar desafios e tomar decisões

• Influência negativa devido a críticas destrutivas

• Dúvidas quanto à sua capacidade de realização

• Desmotivação e falta de recursos para se criar 

uma estratégia para conquista de resultados

• Mecanismos internos de autossabotagem

• Pensamentos negativos e estados emo-

cionais que levam às doenças

• Desenvolver estratégias de ações focadas na conquista de resultados

• Desenvolver habilidade em liderar pessoas por meio de uma visão compar-

tilhada

• Desenvolver habilidade de negociar com sua mente inconsciente para pro-

mover mudanças duradouras

• Utilizar sua mente e estimular o sistema físico para obter saúde e bem estar

• Usar seus valores pessoais para tomar decisões assertivas que geram moti-

vação na busca de resultados

• Aumentar sua capacidade de tomar decisões, agir e reagir de forma equili-

brada em situações difíceis
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Conteúdo programático
Em meio a vivências e dinâmicas, você vai aprender a:

• Conhecer melhor a si mesmo

• Usar todas as ferramentas da inteligência emocional

• Melhorar todos os aspectos da sua vida

• Melhorar seus relacionamentos

• Aumentar sua performance e produtividade pessoal e profissional

• Eliminar medos e sentimentos que te impedem de alcançar objetivos e sucesso

• Eliminar crenças e padrões destrutivos e limitantes

• Desenvolver sua capacidade de autossuperação em situações de desafio, 

pela interação entre mente, corpo e energia

• Aumentar sua capacidade de tomar decisões para agir e reagir de forma 

equilibrada em situações difíceis

• Transformar imediatamente sentimentos limitantes em sentimentos de 

confiança

• Estabelecer estados de alto desempenho em situações de desafio

• Desenvolver estratégias de ações focadas para a conquista de resultados 

desejados

• Liderar pessoas por meio de uma visão compartilhada

• Desenvolver a habilidade de negociar com sua mente inconsciente para 

promover mudanças duradouras

• Desenvolver crenças de poder e desconstruir crenças limitantes ao poten-

cial humano

• Utilizar sua mente e estimular o sistema físico para obter saúde e bem-estar

• Conhecer a hierarquia de seus valores pessoais e utilizá-los para tomar de-

cisões que geram motivação na busca de resultados

Incluso: hospedagem com pensão completa, certificado, material e camiseta.
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11 vantagens em fazer o treinamento
1. Adquirir capacidade de liderança

2. Ter um maior autoconhecimento

3. Saber sempre o motivo de sua tristeza ou angústia

4. Têm facilidade com relacionamentos

5. Ter mais ética

6. Ter uma maior facilidade para identificar os sentimentos das pessoas

7. Saber como superar todos os obstáculos

8. Aprender a confiar em sua intuição

9. Ter mais automotivação

10. Ter um maior autocontrole

11. Aprender a pensar mais no futuro do que no passado
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Sobre a Elleven
A Elleven é uma empresa voltada a oferecer soluções integradas que con-

ciliam o desenvolvimento do potencial humano e estratégias e metodologias 

de gestão. 

Temos premissas bastante claras e um propósito muito forte: fazer a dife-

rença na vida das pessoas. 

A Elleven é formada por uma equipe capacitada e composta de pessoas que 

há mais de uma década se dedicam ao desenvolvimento humano. 

Atuamos no segmento voltado a cursos, treinamentos, conferências, 

workshops e seminários e atendemos clientes dos mais variados setores, de 

pessoas físicas a pessoas jurídicas.

O conhecimento é transformado em processos para aumento da perfor-

mance do ser humano, por meio de metodologia inovadora, fundamentada na 

neurociência e respaldada por recursos efetivos como neurocondicionamen-

to, aprendizagem acelerada direta ao inconsciente (AADI), medicina compor-

tamental, coaching e programação neurolinguística (PNL).
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Inscreva-se já no
Inteligência Emocional e
Alta Performance Pessoal
https://ellevendigital.com.br/produto/inteligencia-emocional-e-alta-performance-pessoal/

contato@ellevendh.com.br
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