Seitsemän
askelta
menestykseen
1. Unelmoi
2. Järjestä
3. Piirrä
4. Miksi
5. Milloin
6. Kuinka
7. Kuka

GoalMapping
tuoesiin
oman
potentiaalisi!

Suomen kaksi ensimmäistä Goal Mapping
-kouluttajaa, Harri ja Gunilla, Brian keskellä.
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”Supertehokasbrittitrendi
jokahyödyntää
positiivistaajattelua,
modernianeuropsykologiaa,alitajunnan
suunnattomia
voimavaroja.”

* Onko elämäsi suunta tai tarkoitus hukassa?
* Vaivaako sinua päättämättömyys tai etkö
saa asioita aikaiseksi?
* Keskitytkö epäkohtiin vai mahdollisuuksiin?
* Rajoittavatko sinua vanhat uskomukset
itsestäsi?
* Jääkö hyviä tilaisuuksia käyttämättä tai
etkö edes huomaa niitä?
Näihin ja moniin muihin
kysymyksiin löydät vastauksen
Goal Mapping -menetelmän avulla.

-Ryhdysiiselämäsijohtajaksija
osallistukoulutukseen!

Tietoiskuja, luentoja
ja työpajoja
Ohjaukset (coaching), luennot
ja koulutukset erilaisille kohderyhmille. Esim. yksityishenkilöt,
erilaiset yhteisöt, tiimit, opintopiirit, verkostot, PK-yritykset
sekä isommat myyntiorganisaatiot.
Myös yksilö- ja joukkueurheilijat.
Lisäksi opettajat-koululaisetvanhemmat.
Koulutusten kesto 2-8 tuntia,
kohderyhmän tarpeen ja
tilaisuuden mukaan.
Koulutamme suomeksi ja
ruotsiksi. Verkkokoulutukset
myös englanniksi.

HarriGo

www.harrigo.pro

MozaikStar
www.mozaikstar.net

Yksityishenkilöt – aikuiset ja lapset
Kaikki aikuiset ihmiset toivovat elämäänsä jotakin lisää tai että jotakin
katoaisi (painonpudotus, tupakointi, riippuvuudet). Tämän menetelmän
avulla opit ajattelemaan uudella tavalla ja opit asettamaan tavoitteita
joihin haluat päästä.
Englannissa ja Ruotsissa menetelmää käytetään useissa kouluissa,
lisäämään opiskelumotivaatiota ja parantamaan arvosanoja - erittäin
lupaavin tuloksin. Goal Mapping erikoisohjelmat/materiaalit lapsille,
nuorille ja vanhemmille sekä opettajille. Nuorissa on tulevaisuus!

Ryhmät, esim. urheilijat
Urheilussa käytetään visualisointia ja mentaaliharjoittelua tukemaan
fyysistä harjoitusohjelmaa. Tällä on saavutettu merkittäviä tuloksia.
Useat maailman huipputason urheilijat ja joukkueet käyttävät Goal
Mappingia osana valmentautumista.

Yritykset
Tavoitteiden asettaminen on erityisen tärkeää liikemaailmassa. Myyntibudjetti- ja tulostavoitteet ovat tärkeitä yrityksen tai tiimin koosta
riippumatta. Goal Mappingia käyttävät monet tunnetut suuryritykset
kuten Microsoft, IBM, Coca Cola, British Telecom sekä Siemens. Myös
moni PK-yritys ja erilaiset myyntiverkostot ovat havainneet menetelmän
tehokkuuden. Yrityksellä on oma tavoitteensa, eri osastoilla sekä
yksittäisillä työntekijöillä on tavoitteensa. Kaikkien tulisi osoittaa
samaan suuntaan.

Jo yli 3.000.000 ihmistä eri puolilla
maailmaa on tutustunut Goal Mappingiin.
Lapset, nuoret, aikuiset, yhteisöt,
urheilijat, organisaatiot sekä yritykset.
Nyt on sinun mahdollisuutesi hyötyä tästä
menetelmästä ja lähteä luomaan
haluamaasi tulevaisuutta.
Sinun elämäsi – Sinä Päätät!
Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat tiedot
seuraavista koulutuksista ja tapahtumista.

