4FP´s Diplomerad förflyttningscoach
Vi vet HUR du får människor att lyckas!

4FP Academy
I vårt Academy tränar vi framtidsledare att med mod leda verklig förändring. Eftersom vi dagligen befinner
oss i skarpa utvecklingssammanhang hos våra kunder, designar vi alla moduler utifrån verkligheten och
omvärldens krav på organisationer i förändring. Med 30 år i forskning, träning och utförande är vi unika
med att veta HUR ni ska lyckas med en framgångsrik förändringsresa i er verklighet.
Vem
För dig som har viljan, modet och har bestämt dig för att jobba med
en tydlig resultatorienterad coaching.
För dig som vill förflytta dig själv, dina medarbetare in i det möjliga.
För dig som vill utmana till att skapa extraordinära resultat.

HUR

Det unika med 4FP förflyttningscoach
•
•
•
•
•
•

Använder kroppen för att bryta begränsningar
Resultatorienterad – gör dig framgångsrik där du verkar
Integrera det yttre och det inre vilket garanterar både resultat och utveckling
Lär dig att experimentera i vardagen för att skapa framgång med lust och energi
Fysiska övningar som bryter beteendemönster och underlättar för ett snabbare genombrott
Systematisk uppföljning som säkrar framdrift

Vad
4FP har en resultatorienterad metodik som identifierar och löser upp det som begränsar eller skapar
blockeringar. Det unika med vår metod är att vi länkar den inre personliga utvecklingen till den yttre
världen där du verkar. Vi arbetar praktiskt och upplevelsebaserat. Den systematiska uppföljningen
gör att du själv bryter igenom på ett sätt du inte gjort tidigare och får verktyg att coacha andra till
att göra detsamma.
Hur
Som coach får du tillgång till 4FP´s unika metodik, mallar, frågebatteri och on-demand stöd.
Du tränas i en välgrundad struktur som säkerställer förflyttning. Vid diplomering kommer du att behärska
fråge- och relationstekniker som säkrar resultat, framdrift och systematik. Du lär dig att använda dina
personliga förmågor att läsa situationer och kroppsspråk, så du blir tydlig och skarp i dina frågeställningar.
Resultat
Att bli en självsäker, passionerad coach som har modet att bryta mentala spärrar och kulturella
blockeringar. En coach som inspirerar människor att våga uppnå det extraordinära.
Utmaning
Att det är på riktigt i din verklighet. Vår metodik är designad så den integreras direkt i vardagen.
Du tränas i att leva som du lär, med en tydlig riktning för att säkra hållbarhet där nyfikenhet och energi
är nyckeln till förflyttning.
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