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Gestão Pessoal e Inteligência Emocional

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

tido dificuldades de se manter em equilíbrio emocional? Palavras como estres-

se, tensão, falta de tempo, ansiedade e cansaço fazem parte do seu dia a dia?

Se respondeu sim a, pelo menos, uma dessas perguntas, o Gestão Pessoal 

e Inteligência Emocional – OdisseYA I é o que você precisa neste momento!

São 42 horas que farão toda a diferença na sua vida e na vida de pessoas 

importantes para você.

Há quanto tempo você não dedica tempo e investe verdadeiramente em si 

mesmo?

Saiba como substituir velhos padrões de comportamento por novos meios 

de obter aquilo que você deseja e merece.

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

• Certificado

• Apostila com conteúdo de fácil assimilação

• Camiseta

https://elleventreinamentos.com.br/


Por que escolher a Elleven?
CAROLINA SUGAHARA

O treinamento foi muito bom para 
mim, porque me fez ter mais cora-
gem de enfrentar os pequenos de-
safios que são colocados em nossa 
frente no dia a dia. Hoje eu não sinto 
mais tanto medo de me expor e de 
expressar os meus pensamentos [...].

DOUGLAS YAMASHITA

O OdisseYA I permitiu que eu au-
mentasse meu autoconhecimento, 
criando um ambiente propício para 
uma reflexão profunda sobre o que 
realmente era importante na minha 
vida e desbloqueando certas barrei-
ras autoimpostas que limitavam meu 
crescimento pessoal e profissional. 
[...] Enfrentarei os desafios que surgi-
rem e superarei os meus limites [...].

Para citar alguns diferenciais do trei-

namento vivencial Gestão Pessoal e In-

teligência Emocional – OdisseYA I da 

Elleven, podemos mencionar a base neu-

rocientífica que ajuda as pessoas a con-

trolarem sua mente, emoções e ações 

para poderem criar novos hábitos. Além 

disso, são disponibilizadas ferramentas 

e metodologias de uso prático e que po-

dem 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.

CREUSA DOS SANTOS

Foi para mim realmente uma viagem, 
na qual meu comandante traçou mi-
nha rota para o sucesso, e o equilí-
brio da vida. Agora aproveitarei ao 
máximo minha viagem, e, quando ela 
terminar, sei que estarei no topo de 
minhas conquistas [...].
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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

• 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

• Outros conflitos emocionais
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Em que ajuda?
• Aumentar a capacidade de comunicação interpessoal

• Expansão da inteligência emocional

• Melhorar a habilidade no trabalho de equipe

• Lidar com situações de conflito

• Melhorar a habilidade em aprender

• Ter mais humildade para superar obstáculos

• Ter entusiasmo e disposição para agir e realizar seus objetivos

• Definir um projeto de vida

• Eliminar crenças que limitam a conquista do sucesso

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 con-

quista de resultados

• Mecanismos internos de autossabotagem

• Pensamentos negativos e estados emocionais que levam às doenças
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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
Gestão Pessoal e 

Inteligência Emocional
OdisseYA I

https://ellevendigital.com.br/produto/odisseya-i/

contato@ellevendh.com.br
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