Como usar a sua criatividade no mundo atual..
Comportamento humano e Adaptação a Mudanças:
O ser humano evoluiu demais nos últimos milênios e isso fez com que atingisse um
patamar tecnológico impensável até bem tempo atrás. Porém, seus instintos, sua
mente, seu cérebro e seu comportamento continuam funcionando mais ou menos nos
mesmos moldes que ocorriam antes de começarmos a andar com apenas duas pernas.
Compreender o funcionamento de nossa máquina biológica certamente é um dos mais
importantes movimentos que temos de fazer para conseguirmos evoluir ainda mais,
evitando ao máximo os efeitos colaterais que a vida moderna tem nos apresentado,
como o excesso de ansiedade, estresse e todos os problemas decorrentes deste
desequilíbrio. Um mundo melhor para as pessoas e para as empresas passa
necessariamente pela compreensão da vida como um todo.
Você só faz o que esta em sua programação mental!
Tudo que acontece com agente é arquivado, criando um acervo de experiência,
informações, imagem e som!
Nossos seis sentidos são os meios de comunicação com o mundo exterior:
Audição; Visão; Olfato; Paladar; Tato, Intuição.
O sentido são nossas antenas.
Ex: Sr. ‘’Takatudo Nakacha’’
“A mente que se abre a uma nova idéia, jamais volta ao seu tamanho original.”
Albert Einstein
Descubra o que é bom pra você! O que é bom para empresa!
Nosso cérebro não aceita o duvidoso.
‘’O desejo de fazer parte do grupo é maior do que a vontade de dizer a verdade’’.
Solomon Asch

Você é criativo quando esta na zona de desconforto. Isso faz você improvisar ou criar?
A criatividade é a evolução da capacidade de improvisar. Aumente a sua tolerância ao
novo. ‘’Seja flexível’’. Estimule seus neurônios virgens!
Ouça sua intuição. Crie um ambiente favorável. Trabalhe seu ponto forte, sua
criatividade sua comunicação assertiva. Planejamento é bússola, não é mapa. Use seu
norte ou intuição para alcançar seus objetivos e crie uma cultura de aprimoramento.
Talento. Criatividade como ferramenta de transformação pessoal.
Diga ‘’EU’’ só estimulo e apoio as pessoas. Quem alcança e transforma, alcança o
ponto extremo da MONTANHA!

