
CONEIX-TE A TU MATEIX 
(Autolideratge: Sigues qui realment vols ser) 

 

 

 1 linkbig.cat 

   
  

linkbig.cat 

 



CONEIX-TE A TU MATEIX 
(Autolideratge: Sigues qui realment vols ser) 

 

 

 2 linkbig.cat 

 OBJECTIU: 
El veritable líder és aquell que sap liderar-Se a si mateix – Self-leadership -, que viu la seva vida dissenyant i 
creant, responent en comptes de reaccionant, des de la responsabilitat, l'elecció, la intenció, la gratitud, 
l'equanimitat, la lògica pura, la humilitat, la noblesa, la passió, la il·lusió, el valor, la determinació, el coratge… 
des de la ferma voluntat, aportant el que té, oferint les ganes d'aprendre constantment en el seu viatge. 
L'autèntic líder és el que viu inspirant als altres a autoliderar-se Conscient-Ment. 

L'autolideratge es pot aprendre! I és clau per viure una vida plena, amorosa i amb sentit. A l'Equip linkbig® 
ens entusiasma i fascina acompanyar a d’altres a liderar la seva pròpia vida, perquè el món necessita 
urgentment que més persones connectin amb el seu líder interior; és per això que hem creat aquest viatge 
d'Autoconeixement i Lideratge. 

ESTRUCTURA: 
 Opcions obertes: 

 Sessions setmanals / quinzenals 
 Dijous o divendres de 17:00h a 21:00h 

Dissabtes de 10:00h a 14:00h 

Itinerari presencial 
 WEBINAR: Presentació del Programa, del curs, del procés pedagògic, la plataforma y 

tecnologia que farem servir i les seves dos edicions. 

 Sessió 1: Emprendrem el viatge. Primera setmana. 

 Viatjarem durant les 6 sessions següents. 4 hores en directe per sessió. 

 Sessió 8: Arribarem al retir presencial, culminació del viatge, preferiblement en dissabte o 
diumenge de 10:00h a 18:00h. 

 4 hores setmanals per 7 setmanes. 28 hores amb l’equip linkbig®.  

 61 hores totals 

 
 1 dissabte o similar de 10:00h a 18:00h de culminació del programa en finca amb cavalls. Opcional 

pernoctar. 8 hores. 
 1 vídeo de màxim 20 minuts per setmana per tal d’aportar els coneixements necessaris amb la finalitat 

de treballar-ho en directe. 4 hores.  
 Pràctiques individuals, uns 20 minuts al dia. 21 hores. 
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 Inici curs: En completar grups. 

 Grup mínim de 12 persones. 

 Fòrum interactiu mitjançant WhatsApp linkbig®. 

 Combinem el millor dels Mètodes pedagògics Blended learning, Flipped Classroom i la piràmide 
d'aprenentatge d’Edgar Dale:  

 Treball Asíncron: vídeo setmanal amb Loom. 
 Treball Síncron: 7 sessions de 4 hores + 1 dia presencial.  

 Tots els coneixements aportats neixen de múltiples disciplines: neurociència, psicologia, 
psicoteràpia, pedagogia, coaching, filosofia, genètica, epigenètica, física quàntica, eneagrama, PNL 
(programació neurolingüística), PNIE (Psico Neuro Inmuno Endocrinologia), PsicoSocioEconomia, 
Mindfulness, Heartfulness, Eatfulness, entre altres. I, per descomptat, la nostra saviesa; manera 
particular d'aplicar-los. 
 

 Ús d'eines creatives: LEGO® SERIOUS PLAY ®, Points of You®, Six Thinking Hats®, Kaos vs control®, etc. 

LOGÍSTICA: 
Inscripcions: 
 
 Obertes, fins a tancar grups. 
 Com? 

 T’oferim l’oportunitat de fer una videotrucada per tal de resoldre els dubtes que puguis tenir i 
conèixer-nos, enviant-nos un WhatsApp a 639 135 689 de l’Eduard Barri, director del programa. 
Atreveix-te. 
 

 Pots fer la teva matrícula directament a la nostra web: www.linkbig.cat, www.linkbig.es,   
www.linkbig.org accedint a ESCOLA DE PERSONES i seleccionant el curs C.P.2 o C.P.3. 

*PREUS i INSCRIPCIONS al final del programa  
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Carta del director del Programa 
 

#Emoció #Acció #PalancaDeCanvi #Observar #Món #Entrenament #Ment #Destí #SensaciónEnElCos 

D'entrada, vull felicitar-te de tot cor per estar en aquest instant, ara i aquí, llegint el nostre programa vivencial 
“Coneix-te a tu mateix: autolideratge, sigues qui realment vols ser”. Aquest fet parla de tu, aquesta inquietud i 
curiositat que t'ha empès és la palanca de canvi per al canvi. Has tingut un pensament, una sensació en el cos, 
una emoció, que t'ha posat en marxa fins a arribar aquí.  

Saps que emoció deriva del llatí “emotio”, que significa “moviment”, “impuls”? Perquè, amb això, tens més que 
suficient per a viure aquesta experiència i iniciar el teu procés de transformació personal i professional. Aquest 
moviment succeeix tan ràpid en la nostra ment que, des de la nostra realitat i sense entrenament, no és possible 
percebre-ho.  

Amb aquesta experiència de 10 setmanes aniràs aprenent a posar consciència en cada instant, portant el timó 
del teu vaixell al destí que, potser, tant anheles i desitges. 

 

#Casual #Causal #Sentit #Vivència #Protagonista #Realitat #Experimenta-ho #PropòsitDeVida #JoFals 
#Ego #Identitat 

També vull dir-te que res és casual, sinó més aviat causal. És a dir, que si ets aquí és perquè has d'estar i això és 
part del teu camí. Tot el que ens succeeix, encara que el nostre “ego” (fals jo) es resisteixi, és just el que 
necessites per a pujar al següent nivell de més consciència. Aquests fets, a vegades per ser prudent els 
anomenem problemes, són els que realment ens porten al nostre “jo” veritable i descobrim qui som i, per tant, el 
nostre sentit i propòsit de vida.  

Per descomptat, res té sentit més enllà del que puguis 
experimentar per tu mateix/a. Així que: experimenta-ho i 
després podràs ser més conscient de la teva realitat. 

 

#Veritat #HistòriaPersonal #MomentHistòric #Canvi #Efecte 
Virus #PropòsitDeVida  

El naixement d'aquest curs sorgeix per dues principals raons: La 
primera, la meva passió i de tot l'equip linkbig® per aportar al Món 
la nostra experiència vital i saviesa respecte a l'ésser i pensar 
humà. I, per un altre, per l'intens procés de canvi Mundial pel qual 
estem passant tots, per l'anomenat efecte “Virus”. 
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#Observar #Preguntar #NAS #PAS #PersonaAltaSensibilitat #Sentit 

Soc un home que, des de molt petit, no feia més que observar, observar i fer-me preguntes. El segon de quatre 
germans, un gran al qual no comprenia, un pare que encara comprenia menys, dues germanes; una que sempre 
arrossegava en les meves aventures i una altra que era com una joguina perquè va arribar deu anys més tard. 
Una mare meravellosa, molt ocupada cuidant dels seus quatre fills i de tota la família. Ara, després d'anys de 
transformació puc dir que respecto i estimo a tota la meva família, abraçant les nostres diferències. 

Era un nen d'alta sensibilitat “NAS”, ara “PAS”, Persona d'Alta capacitat Sensorial; tant de bo ho hagués sabut 
abans. Això és un tret de la personalitat, que viuràs en el curs. Només t'anticipo que avui se sap que al voltant 
del 20% de la població mundial som Persones d'Alta Sensibilitat, igual que determinats animals com els gossos, 
gats, dofins i molts més. Amb la qual cosa, o formes part del 20% que ho som i has de relacionar-te amb el 80% 
que no ho són, o viceversa. Imagina't que el teu marit, dona, fill, filla, mare, cap, etc. ho són i tu no ho saps, i a 
l'inrevés. Cal tenir en compte que és genètic, per tant, gairebé sempre hi ha més d'un membre en cada família.  

A Equip linkbig®, la Naiara, la Maribel i jo, tots, excepte en Marcos, som persones d'alta sensibilitat. Aquest tret 
ens ajuda a ser més empàtics, perceptius i sensitius per tal de poder acompanyar-te en el teu procés de canvi. 
Aquest fet no es va conèixer, com tants d’altres conceptes de la Psicologia, fins a l'any 1996 per la psicòloga 
Elaine Aron. Les persones hipersensibles tenim la capacitat de contribuir enormement en el món. No obstant 
això, en la nostra infància i joventut, se'ns titlla de massa sensibles o tímids, ja de petits vam haver de escoltar 
en més d'una ocasió que teníem “la pell molt fina”, entre altres coses. Us facilitarem una prova orientativa per a 
veure quin nivell i tipus de sensibilitats existeixen i si ho sou. 

 

#Procés #Transformant #Gerundi #Minfulness #Ara #Aquí #AquestMoment #Estímul #Resposta #Espai 
#Llibertat 
 
He passat, i estic passant, al llarg de la meva vida per molts processos de transformació personal. Recordo, per 
exemple, en la meva època de directiu de finances, alguns clients que feien broma anomenant-me Doctor Barri. 
En realitat, venien a veure'm per a demanar-me consell per situacions personals, més que per assessorar-los en 
les seves inversions financeres. Recordo que, quan portava una hora de visita, els hi deia: “ho sento, però hem 
de parlar de les teves inversions”, i ells em responien “Sí, no et preocupis, confio en tu, tu mateix, posa'm els 
diners on tu vegis, però diga’m què m'aconselles amb la situació del meu fill, etc.”. 

He posat el hashtag gerundi perquè és un verb en el qual, quan em vaig iniciar en el món de l'autoconeixement, 
vaig comprendre que, com més aprenia, més ignorant em sentia, fins a entendre que el món de 
l'autoconeixement cal viure'l en gerundi, és un aprenentatge constant cap a l'infinit. A partir de llavors la meva 
vida la visc en gerundi. Estic aprenent, vivint, cada instant de la meva vida com el que és: aquest moment. I aquí 
us introdueixo el meravellós concepte de Mindfulness i, fent referència a la pel·lícula “El guerrer pacífic”, 
aquestes tres reflexions: 

1. Quina hora és? Ara  

2. Qui soc? Aquest moment  

3. On estic? Aquí 
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És una de les millors maneres de comprendre la veritable essència de la vida i el Mindfulness, que ho aprendrem 
també, ens ensenya a viure el moment present tal com és: moment a moment. Veurem que tot és neutre, i la 
forma en què ho vivim és el nostre procés d'interpretació més que la realitat com l'anomenem.  

Aprendrem que: “entre l'estímul i la resposta, existeix un espai. En aquest espai es troba el nostre poder de 
triar la nostra resposta. En la nostra resposta està el nostre creixement i la nostra llibertat,” Víctor Frankl, autor 
del famós llibre “L'home a la recerca de sentit”, que us recomanem com a lectura del programa.  

 

#Intel·ligènciaEmocional #ComportamentHumà #Observar #Enfadar-se #PersonaAdequada 
#PuntD'Inflexió #Psicologia #Psicoteràpia #Coaching #Creativitat #Consultoria #Eines #Organitzacions 

D’ençà que tinc un mínim de sentit no he deixat d'observar mai el comportament de l'ésser humà, de tots aquells 
amb qui em relacionava. Recordo anar-me’n de vacances de molt jove amb el llibre de Daniel Goleman 
d'Intel·ligència Emocional, en aquell moment parlar d'aquests temes era alguna cosa així com aprendre un idioma 
Extraterrestre. La gent em deia “intel·ligència quina?”. Aquest llibre es va editar per primera vegada en 1996, i 
comença amb un desafiament que va plantejar Aristòtil que us transcric: 

 

“Qualsevol pot enfadar-se, això és una cosa molt senzilla. Però enfadar-se amb 
la persona adequada, en el grau exacte, en el moment oportú, amb el propòsit 
just i de la manera correcta, això, certament, no resulta tan senzill.”  

 
Aquest autor és un dels meus referents, i molts més, que ja us donarem en bibliografia en el curs per als curiosos 
com jo. Aquest llibre va ser un punt d'inflexió en la meva vida, a partir de llavors vaig començar a tirar del fil amb 
més consciència, i vaig iniciar els meus estudis paral·lelament a la meva professió com a directiu, enfocats al 
món de l'autoconeixement, diferents corrents de psicologia, psicoteràpia, coaching, neurociència, pedagogia, 
filosofia i un llarg etc., fins avui, on continuo investigant, aprenent i canalitzant les meves experiències a través 
de la meva consultoria linkbig® Soul Working®. Consultoria que vaig crear l’any 2015 juntament amb la meva 
companya de viatge en aquell moment. 

El meu somni, per fi, es va fer realitat; vaig convertir la meva passió en la meva professió i vaig començar a viure 
d'això; el somni de qualsevol emprenedor, veritat? En la meva consulta realitzem visites personals de psicologia, 
psicoteràpia, coaching, mentorig i, també, treballs amb grups i equips, dins i fora de les organitzacions, amb 
eines creatives d'alt valor que viureu en aquest curs. Hem posat tota la nostra saviesa, tecnologia, cor i ànima. 
Per això, estem convençuts que serà el teu punt d'inflexió que, potser, fa molt temps que estàs buscant sense 
èxit, fins ara.  

Estem tan convençuts d'això que et donem la garantia del 100% de la devolució. Et deixarem, una vegada 
realitzada la matricula, reflexionar en la primera sessió i, si no complim amb les teves expectatives, et retornem 
els teus diners. 
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Creiem fermament en el treball grupal i d'equip; es genera més consciència i saviesa col·lectiva. Podreu 
compartir i resoldre els vostres dubtes en un fòrum per WhatsApp durant tot el programa, on qualsevol membre 
de l'equip linkbig® i jo mateix us donarem les nostres mirades. 

En iniciar-se el passat 14 de març del 2020 el confinament general, vam haver de tancar la nostra consulta de 
manera presencial, com la majoria, recollir-nos en les nostres llars i continuar acompanyant persones en el 
format en línia. Durant tot aquest temps hem anat conreant el que avui és, tot un plaer i orgull presentar-te, 
aquest curs. Veuràs el treball de moltes hores i de tot un equip, creixent en tecnologia, utilitzant les millors eines 
del mercat internacional per a donar-te la màxima qualitat, rigor i professionalitat en l'experiència. Veuràs que 
el nostre mètode és seguint la piràmide d'aprenentatge on passarem a la pràctica immediatament de forma 
estructurada. Combinarem el treball Asíncron amb el Síncron. Rebràs per correu uns dies abans de la connexió 
en directe un “correu-Vídeo” amb l'aplicació “Loom”, on t'explicarem la part teòrica en 20 minuts.  

En la connexió en viu i directe treballarem amb la pissarra virtual Mural, i la plataforma de connexió que usarem 
serà Zoom, perquè ens permet treballar dinàmiques amb grups. Però no et preocupis per això ni per res, tu 
simplement confia i deixa't portar. També farem una primera connexió per a familiaritzar-nos amb tota la 
tecnologia i fer pràctiques.  

 

Com ens agrada dir sempre: “Quan ens visquis, comprendràs l'essència del nostre equip linkbig®”. 
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#Inici #Qüestionar #Observació #Comprensió #Contrasentit #Experiències #Mestre #Alumne #Felicitat 

Des dels meus inicis, sempre em movia cap a l'observació una falta de comprensió, un “no tinc suficient”, gairebé 
sense sentit, de moltes experiències. Qüestionant-ho tot, o gairebé tot, em va portar a crisis existencials que 
sofria en silenci, però, alhora, era la palanca de canvi, de la qual us parlava abans, de continuar bussejant en 
aquest oceà interior buscant respostes amb sentit, a aquest món sense sentit que sentia que vivia.  

Diuen que el mestre apareix quan l'alumne està preparat, i així és, cada pas que donava m'acostava més a 
aquest Món de l'autoconeixement. Recordo a molts, un company de feina, per exemple, em va demanar assistir 
a un taller de Coaching, i hi vaig anar. En acabar, el mateix Coach em va oferir que li acompanyés en una 
intervenció que tenia en una organització; recordo preguntar-li sorprès “per què vols que t'acompanyi?”. I aquest 
va ser un dels meus punts d'inflexió. Vaig anar, vaig gaudir com mai i, des de llavors, vaig decidir que volia passar 
la resta de la meva vida acompanyant a persones a trobar-se a si mateixes. I, en el 2015, “vaig sortir de l'armari” 
i vaig iniciar aquest camí de no retorn amb la meva pròpia consultoria de persones linkbig® Soul Working® que 
avui m'acompanyen el meu meravellós equip, del qual estic eternament agraït perquè viuen amb la mateixa 
passió i vocació que jo, l'acompanyar i servir a persones en el seu camí de transformació, cap al teu “jo 
veritable” deixant el “jo fals” a poc a poc. 

 

#Coneixement #ÉsserHumà #Ignorància #Felicitat 

Cada vegada que m'endinsava més a aquest món del 
coneixement de l'ésser humà, m’adonava més de com 
d’ignorant era. Ho he dit abans i ho repeteixo, perdoneu-
me. La meva única prioritat era aprendre a arribar a ser 
veritablement feliç.  

Vaig passar per diverses relacions de parella, a les quals 
agraeixo profundament i de cor tot allò après, grans 
mestres totes elles. Per això, estic convençut que estar 
en parella és una de les vivències més interessants per a 
conèixer-se a si mateix. Encara que també, i ho 
aportarem en el curs, estudis recents en neurociència, 
que han donat la volta al planeta, han trobat a diverses 
de les persones més felices del món en monjos budistes, 
entre els quals està Matthieu Ricard. 

Fent comptes, porto més de sis mil hores de consulta un 
a un en processos de transformació personal. Treballant 
amb grups i equips més de mil, i grups i equips de totes 
les grandàries. Recordo un grup de 110 enginyers 
treballant amb la metodologia LEGO® SERIOUS PLAY®, 
molt divertit i gran aprenentatge. 
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Un altre dels meus “moments de despertar”, prendre consciència, va ser quan vaig realitzar el meu primer 
programa “MBSR” de Mindfulness com a alumne amb el meu mestre, avui amic, Javi Lucas. Vaig connectar amb 
la meva part més espiritual, més profunda, més cor. A través de la meditació diària i, sobretot, els retirs en 
silenci que vaig començar primer en caps de setmana, fins al primer de vuit dies en silenci. Des de llavors 
segueixo aquest camí i, per això, em vaig fer instructor de Mindfulness. 
 
La història del Siddhartha Gautama, o Buda Gautama de més de dos mil sis-cents anys continua latent en món 
sencer i és el fonament de l'actual Mindfulness.  
 
Aquest curs/programa va veure la llum a la fi del 2019 per a realitzar-se de manera presencial, però donades 
les circumstàncies del nou paradigma ocasionat pel virus, va quedar, juntament amb uns altres, penjat en la 
nostra pestanya del nostre web “ESCOLA DE PERSONES”, sense més. Durant aquest passat 2020, i fins ara, 
l'hem polit, perfeccionat i traslladat a manera Webinar, amb les millors eines, com us deia abans, per a donar el 
màxim rigor i professionalitat.  
 
Considerem aquest moment crucial, ja que estem detectant un despertar de consciència col·lectiva que s'està 
propagant per tot el món, d'aquesta manera, qualsevol persona des de qualsevol lloc del planeta de parla 
hispana podrà realitzar aquest curs, experiència amb el nostre equip linkbig®. 
 
Hi haurà un final de curs presencial com veureu, molt potent, en una finca en plena naturalesa, on realitzarem 
una experiència de coaching amb cavalls. 
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#Cor #Ànima #Sentir #Por 
 
Si tot el que estàs llegint et ressona, que sàpigues que més que fer un curs d'autoconeixement emprendràs, 
viuràs i sentiràs un viatge de no retorn cap al teu jo genuí. Potser pots sentir por, encara que sembli paradoxal, 
és un bon senyal perquè en realitat és aquesta palanca de canvi, punt d'inflexió, despertar, presa de consciència, 
moment eureka, moment woow, com ho anomenem nosaltres, que necessites per a moure't cap a la teva zona 
d'aprenentatge deixant enrere els teus vells costums i automatismes. De fet, si has arribat fins aquí, ja has fet 
el més difícil. Has de reconèixer que anheles un canvi en la teva vida. A partir d'aquí, només pots anar cap 
endavant. Ja no hi ha marxa enrere. Tranquil, no estàs sol, el que estàs sentint en aquests moments, ho està 
sentint milions d'humans en el món sencer. Tot el planeta està transformant-se, en gerundi, recorda, en un 
procés de canvi de sistema de vida, cultural, social, psicològic, pedagògic, polític, religiós, espiritual i econòmic. 
Així que, sigues tu el canvi que vols veure en el món, com molts que ja estem en aquest procés, acompanyant 
a uns altres com t'oferim, ara i aquí, a tu. 

 

#Intuïció #Coneix-teATuMateix #Conscientment #Cor #Ànima #Destí 

Apunta't i veuràs, i si no ho fas continua escoltant-te, a aquesta intuïció que t'ha portat fins aquí, al teu cor, a 
la teva ànima, i no ho dubtis més: Coneix-te a tu Mateix. Aquesta és, sens dubte, la millor inversió de la teva 
vida. Ho gaudiràs conscientment la resta dels teus dies. I ens recordaràs i ens portaràs sempre al teu cor i, tard 
o d'hora, arribaràs al teu veritable destí. El nostre sistema pedagògic te'l garanteix. No deixem mai d'investigar, 
incorporem les millors eines i col·laboradors en el nostre equip. Aquest és el nostre màxim compromís quan diem 
rigor i professionalitat. De tu depèn la teva qualitat de vida. T'esperem amb els braços oberts. Deixa't portar. 

 

Eduard Barri  
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La llegenda de l'Àguila 

A continuació, us deixem una llegenda com a metàfora respecte a la vida de l'Àguila, a títol d'exemple del que 
significa aquest viatge en el nostre curs linkbig® Coneix-te a tu mateix de 10 setmanes.  

 
L'ÀGUILA… està dissenyada per a enfrontar tempestes, llamps, no li espanta res, les seves plomes tenen un 
lubrificant que no permet que quedi xopa i, per això, és lleugera malgrat la tempesta; a més, té una doble parpella 
en els seus ulls perquè la seva capacitat visual sigui més aguda.  

El seu pic té una cobertura apropiada, és una serra que talla a la perfecció, i la fa servir per a netejar el seu cos 
d'insectes que han quedat en les seves ales. 

L'àguila pot arribar a viure 70 anys, però als 40 ha de prendre una decisió: morir o viure 30 anys més, perquè ha 
envellit i les seves eines s'han desgastat. 

Les seves arpes es tornen atapeïdes i flexibles i, sense aconseguir atrapar a la seva presa de la qual s'alimenta, 
ja no pot caçar igual. 

El pic es corba apuntant cap al seu pit, per la qual cosa no és fàcil menjar ni treure els insectes del seu plomatge. 

Les seves ales perden la seva lubricació i pesen, el seu vol comença a ser lent i li produeix cansament, ja no pot 
enfrontar les tempestes perquè se li va acabar l'oli; l'única cosa que no perd l'àguila és la seva visió. 

L'àguila ha d'enfrontar-se al seu PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ que dura 150 dies per a poder tornar a menjar, 
atrapar les seves preses, i per a remuntar-se novament a les altures. 

Si decideix viure, volarà a la part més alta d'una muntanya i buscarà un refugi; un niu on no necessitarà volar, se 
sentirà segura i trobarà aliment per a sobreviure. 

 

COMENÇA EL SEU PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ 

Comença a colpejar el pic contra la paret per a arrencar-
lo, encara sent a vegades dolorós. Després esperarà 
que surti de nou, i aquí s'inicia el procés de creixement i 
canvi. 

Una vegada s'ha desenvolupat el pic, amb aquest 
comença a desprendre's dels seus talons i ungles. 
Esperarà el procés per a tenir noves ungles i talons per 
a començar a despullar-se, arrencant una a una les 
seves plomes velles. 

Després de 5 mesos, ella sortirà renovada per a viure 30 
anys més. 
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Quan ens reconeixem i ens acceptem com el nostre únic i suficient fals Jo (Ego), hem d'emprendre el veritable 
PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ. Cal arrencar aquest pic de negativisme, de victimisme, terribilísme amb l'ajuda 
del nou veritable Jo (SER). Posem fre a les nostres paraules, a la nostra ment, perquè el nostre pic atrapi la 
presa… per a nosaltres, el nostre ÉSSER. 

L'àguila no podia treure’s els insectes del seu cos. Nosaltres hem de despullar-nos dels insectes que contaminen 
les nostres vides i als nostres éssers estimats, enemics que hem de desarrelar i treure'ls amb el poder del nostre 
nou Jo (SER). 

Cal arrencar-se les plomes de generacions passades, que estan sent una barrera per al creixement del nostre 
nou Jo (SER). Hem de desplomar-nos de l'egocentrisme, de la idiotesa, de la rutina, dels records, dels 
ressentiments, de l'odi, de la falta de perdó, dels temors, del complex d'inferioritat, de la inseguretat, de la falta 
de fe, de l'amargor, dels vicis, de la immoralitat, de la preocupació, de l'estrès diari, de la ignorància, dels mals 
hàbits i costums, dels delits malsans; hem de despullar-nos, com ho fa l'ÀGUILA, que s'arrenca totes les plomes 
perquè surtin noves… ve una renovació i és el que el nostre SER més desitja. 

L'àguila ha perdut el seu oli, la seva lubricació, el seu vol perfecte. Es cansa fàcilment i ja no pot enfrontar-se a 
les tempestes… Nosaltres no podem enfrontar-nos a les nostres tempestes diàries sense volar 
conscientment… o estar per sobre de les circumstàncies. Necessitem ser valents i talentosos i volar el més alt 
possible. Hem de tenir l'oli tots els dies. 

L'Ésser vol un rejoveniment com l'ÀGUILA. 

L'àguila, per a rebre coses noves, va haver de deixar anar el que era vell. 

Nosaltres hem de desplomar-nos per a rebre el que és NOU. 

Hem de prendre la decisió… 

Tenir un canvi de vida… una veritable reforma que et permeti Ser qui realment sents que vols Ser. 

Tenim una visió, un somni que complir, però mentre estiguem lligats al nostre fals Jo (Ego), ens limita, ens 
encadena i trunca els plans i projectes tan anhelats en la nostra vida. 

Els que s'atreveixin tindran noves forces, aixecaran ales com les àguiles, correran i no es cansaran, caminaran i 
no s'esgotaran i viuran una vida plena conscientment. 
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GPS: Piràmides linkbig®; zoom out, zoom in 

A linkbig® hem creat aquest curs d'Autoconeixement i Lideratge, amb tota la consciència, coherència, rigor i 
professionalitat de la qual disposem i molt, molt d'amor i ànima perquè qualsevol persona que tingui la inquietud 
i curiositat de conèixer-se en tots els seus aspectes de la seva vida, aconsegueixi el seu propòsit amb totes les 
garanties.  

Realitzaràs el teu propi viatge: observant, gaudint, explorant, transitant, transmutant i creixent en tots els 
àmbits de la teva vida. Viatjant a tots els racons de la teva existència: Ment, cos, cor, ànima, esperit i alguna cosa 
més.  

Per a emprendre aquest viatge i arribar a bon port, aprendràs a utilitzar els nostres propis GPS, i te'ls faràs teus. 
No et preocupis, et garanteixen el bon camí en tot moment. 

Utilitzem el símbol de la piràmide per representar molt gràficament la interconnexió de tots els sistemes en 
l'humà, amb si mateix i els altres. 

Et presentem els dos principals GPS breument. Els treballarem en el curs. 

 
  



CONEIX-TE A TU MATEIX 
(Autolideratge: Sigues qui realment vols ser) 

 

 

 14 linkbig.cat 

Piràmide linkbig® zoom out 
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Hem distribuït el Programa en 4 principals Viatges: 

 

1- Viatge al teu Món Interior: 

Cervell vs. Ment, Cos vs. Homeòstasi, Salut vs. Sistema immunològic, Cor vs. Ànima, Religió vs. Espiritualitat. 

 

2- Viatge al teu Món Exterior: 

Jo vs. Parella, Parella vs. Família, Societat vs. Sistemes, Empresa vs. Professió.  

 

3- Viatge a la teva Espiritualitat: 

Mindfulness vs. Atenció i Concentració, Espiritualitat vs. Consciència. 

 

4- Viatge a la teva Felicitat: 

Valors vs. Connexió, Percepció vs. Realitat, Victimisme vs. Protagonisme, Creença vs. Consciència. 

En cadascun d'aquests 4 viatges visitarem sistemes amb més detall. Us ho especifiquem en el guió del 
programa. I, per a això, agafarem el GPS Piràmide linkbig® zoom in. 
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Piràmide linkbig® zoom in 



CONEIX-TE A TU MATEIX 
(Autolideratge: Sigues qui realment vols ser) 

 

 

 17 linkbig.cat 

Amb aquest GPS zoom in, ampliem el sistema d'exploració per a endinsar-nos 
en el món dels detalls, aguditzant tots els nostres sentits per a augmentar la 
nostra capacitat d'observació. Ens submergirem en el nostre subconscient i, a 
poc a poc, anirem baixant a les aigües més fosques: el nostre inconscient. En ell, 
trobarem molta llum: el nostre propi tresor, el nostre geni interior, la nostra 
major saviesa. 

Us garantim que aquest viatge serà un dels més brillants i extraordinaris de les 
vostres vides.  

La nostra piràmide linkbig® zoom in es compon de set nivells de consciència, 
set subsistemes dins d'un sistema, dins del nostre ecosistema, de manera que 
queden tots connectats. Els éssers humans som part d'un tot, aquest tot, és un 
sistema. Quan ordenem tots els nostres sistemes arribem a la part més alta, al 
número 7.7 de la nostra piràmide zoom in. Moment sublim, Woow, Eureka, 
moment de despertar, d'adonar-se, ho podeu dir com us arribi més, és moment 
de màxima saviesa i consciència (Ser). 

 

Aquí fem un alt en el camí, per a posar atenció i concentració a la paraula SISTEMA: 

Representa molt bé el Sentit de l'existència de l'Ésser humà, on tot, absolutament tot, està connectat. 
Descobrirem la importància de RESIGNIFICAR el nostre vocabulari: ignorància, consciència, coneixements, 
saviesa, cor, ànima, espiritualitat, cos, cervell, ment… ja no tindran el mateix sentit després d'aquest curs, com 
tantes altres paraules. 

Per als curiosos com jo, teniu totes les definicions possibles de sistema. Si preferiu saltar aquest apartat, podeu 
anar directament al programa del curs en la següent pàgina número 18. 

Definicions de Sistema: 

"Un objecte complex les parts o els components del qual es relacionen amb almenys algun dels altres components"; 
ja sigui conceptual o material. Tots els sistemes tenen composició, estructura i entorn, però només els sistemes 
materials tenen mecanismes (o processos), i només alguns sistemes materials tenen figura (forma). 

Segons el sistemisme, tots els objectes són sistemes o components d'un altre sistema. Per exemple, un nucli 
atòmic és un sistema material físic compost de protons i neutrons relacionats per la interacció nuclear forta; 
una molècula és un sistema material químic compost d'àtoms relacionats per enllaços químics; una cèl·lula és 
un sistema material biològic compost d'orgànuls relacionats per enllaços químics no-covalents i rutes 
metabòliques; una escorça cerebral és un sistema material biològic compost de neurones relacionades per 
potencials d'acció i neurotransmissors; un exèrcit és un sistema material social i parcialment artificial compost 
de persones i artefactes relacionats pel comandament, el proveïment, la comunicació i la guerra; l'anell dels 
nombres enters és un sistema conceptual algebraic compost de números positius, negatius i el zero relacionats 
per la suma i la multiplicació; i una teoria científica és un sistema conceptual lògic compost d'hipòtesi, 
definicions i teoremes relacionats per la correferència i la deducció. 
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Qualsevol ciència o disciplina del saber pot considerar-se com a sistema si explica una part més o menys 
extensa del saber humà.  

L'anàlisi més senzilla del concepte de sistema material és el que inclou els conceptes de composició, entorn, 
estructura i mecanisme (CEEM, per les seves sigles). La composició d'un sistema és el conjunt de les seves 
parts components. L'entorn o ambient d'un sistema és el conjunt de les coses que actuen sobre els components 
del sistema, o sobre les quals els components del sistema actuen.  

L'estructura interna o endoestructura d'un sistema és el conjunt de relacions entre els components del sistema. 
L'estructura externa o exoestructura d'un sistema és el conjunt de relacions entre els components del sistema i 
els elements del seu entorn. 

L'estructura total d'un sistema és la unió de la seva exoestructura i la seva endoestructura. Les relacions més 
importants són els vincles o enllaços, aquelles que afecten els components relacionats; les relacions 
espaciotemporals no són vincles. 

El mecanisme d'un sistema és el conjunt de processos interns que el fan canviar algunes propietats, mentre que 
conserva altres. 

A més, la frontera d'un sistema és el conjunt de components que estan directament vinculats (sense res 
interposat) amb els elements del seu entorn. La frontera d'un sistema físic pot ser rígida o mòbil, permeable o 
impermeable, conductor tèrmic (adiabàtica) o no, conductor elèctric o no, i fins i tot pot ser aïllant de 
freqüències d'àudio. A més, alguns sistemes tenen figura (forma); però no tot sistema amb frontera té 
necessàriament figura.  

Si hi ha algun intercanvi de matèria entre un sistema físic i el seu entorn a través de la seva frontera, llavors el 
sistema és obert; en cas contrari, el sistema és tancat. Si un sistema tancat tampoc intercanvia energia, llavors 
el sistema és aïllat. En rigor, l'únic sistema aïllat és l'univers. Si un sistema posseeix l'organització necessària 
per a controlar el seu propi desenvolupament, assegurant la continuïtat de la seva composició i estructura 
(homeòstasi) i la dels fluxos i transformacions amb què funciona (homeorresis) —mentre les pertorbacions 
produïdes des del seu entorn no superin cert grau—, llavors el sistema és autopoyètic.  

  



CONEIX-TE A TU MATEIX 
(Autolideratge: Sigues qui realment vols ser) 

 

 

 19 linkbig.cat 

Programa 

 

En aquest primer viatge, explorarem el nostre meravellós Món Interior. Veurem que, el temperament és 
genètic, biològic, ADN i, en canvi, el caràcter ve definit per l'epigenètica. El nostre cervell s'està 
transformant, en gerundi. Ara, ho descobrirem.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
 

Prepara les maletes: 

I- El Do de la Sensibilitat 

Treballarem el teu nivell de sensibilitat, oferint-te un dossier complet amb 
tots els detalls dels teus trets de personalitat PAS. Només t'anticipem que 
molts dels grans artistes i pensadors de la història de tots els temps eren 
Persones Altament Sensibles i, en l'actualitat, una de cada cinc persones neix 
amb una elevada sensibilitat. 

Aquestes persones tenen una major profunditat de pensament i una gran 
capacitat empàtica, aquest tret ens permet viure la vida amb molta 
emocionalitat. Tenen l'hemisferi dret del cervell més actiu; en ell, resideixen 
les emocions, la creativitat i la imaginació. És un potencial humà molt 
interessant si se sap gestionar.  
 
 
II- Visual, Auditiu i Kinestèsic (VAK) 

Amb aquesta experiència, t'adonaràs de quin és el canal d'aprenentatge que 
predomina en la teva manera d'entendre el Món: visual, auditiu o kinestèsic. 
Ajudant-te, així, a obtenir coneixements específics per a adquirir 
aprenentatges significatius.  
 

III- Com rodes per la Vida? 

Exploraràs el teu estat evolutiu en totes les àrees de la teva vida, mitjançant 
una sèrie de valors i principis que et permetran entendre el teu nivell de 
consciència actual. Gràcies al poder de la Neurogènesi (o neuroplasticitat 
cerebral), podràs transformar les teves creences limitants.  

Veurem casos reals de persones transformades que diuen: “gràcies al meu 
procés de transformació personal, avui, soc una altra persona”. A linkbig® 
tenim una comunitat de persones transformades que avui gaudeixen 
d'aquesta realitat.  

1- Viatge al teu Món Interior 
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IV- GPS: Triangle de l’Atenció 

Et donarem un GPS, el Triangle de l'Atenció, que et servirà per a reprendre el 
contacte amb el teu cos, la teva ment i emocions. Mitjançant aquesta eina, 
podràs gestionar la teva intensitat sensorial i equilibrar-te amb el teu cor i 
ànima.  

D'aquesta manera, modificaràs la teva relació amb la manera en què penses, 
sents, estimes, treballes o jugues, despertant i encarnant de manera plena el 
que realment És.  
 

V- Estat FLOW 

Coneixeràs els 7 estats del teu jo real. Des de la part més primitiva (cervell 
reptilià) fins al més evolucionat (còrtex prefrontal). Conforme pugis de nivell, 
ampliaràs el teu estat de consciència i, a poc a poc, aniràs transitant i 
transmutant. Seràs un jo genuí, sentint que la teva lògica pura comença a 
funcionar de manera trepidant, en estat de Flow. 

Explorarem El nostre cervell Triúnic proposat en el seu moment per Paul 
MacLean: 1) cervell reptilià; el que domina l'instint de supervivència. 2) cervell 
límbic; la central de les nostres emocions, principalment diferencia el que és 
agradable del que és desagradable, pretén evitar el dolor i agafar-se al plaer. 
3) cervell neocòrtex, és l'encarregat de portar al màxim nivell les principals 
funcions cognitives: el llenguatge, el pensament creatiu, el raonament, el 
que entenem per saviesa, màxima expressió de l'Ésser humà. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

El sentir-se bé 

VI- Exercicis conscients, de propiocepció 

Us proporcionarem un programa d'entrenament adequat al teu estat físic 
perquè, durant el curs, puguis realitzar a casa, de manera que puguis 
potenciar i equilibrar el teu sistema immunològic i gaudir de l'energia òptima 
per a afrontar la teva vida diària amb molta força. Sentir-te saludable de 
manera holística.  
 

VII- Mindfulness / Heartfulness 

T'introduiràs al món de la meditació, si no el coneixes, i si ja el practiques 
explorarem la teva experiència per a aportar-te nous conceptes de 
Mindfulness. 
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Alimentació conscient 
VIII- Menys indústria i més ecològic / Eatfulness 
Introduirem l'alimentació conscient amb la filosofia de la PNIE, Psico Neuro 
Immuno Endocrinologia. Prendràs consciència de com és de rellevant tot el 
que ens emportem a la boca: el Què mengem i el Com ho mengem. Entenent 
l'impacte que genera en el nostre Ésser. Té una incidència directa en el 
nostre estat físic, mental, i emocional. Moltes malalties són generades per 
una alimentació molt industrial i poc Nutritiva. 
 

 

 

 

Parada i Fonda I 
Serà una trobada per a compartir el trajecte recorregut en el primer viatge. 
Crearem un espai i temps amb dinàmiques per a respirar el viscut i après. 
Reforçant el vincle i la riquesa del grup a través del Coaching Grupal. 
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En el segon viatge, aniràs de l'interior a l'exterior, prenent distància de tu per a explorar la teva relació amb 
els altres: família, parella, amics, companys de treball, etc. Observant el que et pertorba dels altres, aniràs 
destapant el que et desconcerta de la teva pròpia persona, albirant aquest punt cec i transformant-lo en un 
punt zero.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Amor i Llibertat 

I- LEGO® SERIOUS PLAY® 

Coneixeràs una poderosa eina dissenyada per a potenciar la innovació i el 
rendiment de les persones. Viuràs un procés de trobada, comunicació i 
resolució de problemes on seràs guiat a través d'una sèrie de preguntes pel 
nostre facilitador, construint el teu propi model 4D LEGO®. “Pots saber més 
en una hora de joc que en anys de conversa” - Plató. 

Ja sigui amb la teva família o la teva parella, aquest model et servirà com a 
base per a la resolució de problemes i presa de decisions. 
 

II- Amor i Sexualitat en la Parella 

Diferenciarem Aferració i dependència emocional, d'amor incondicional i 
acceptació plena, sobretot en la parella. I descobrirem la gran diferència 
entre Sexualitat i sexe. Us proposarem viure la sexualitat com la major ferma 
comunicació des de l'amor amb l'altre, res té a veure amb l'après fins ara.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Sistema Familiar 

III- Constelacions familiars 

Entendràs el teu sistema familiar, del qual vens i el que has format i el per què 
i per a què de tot això. El que anomenem Constel·lacions familiars. Aprendràs 
a comprendre, acceptar, perdonar i a estimar a la teva família tal com és, 
respectant la posició que ocupa cada membre. Deslligant-te emocionalment 
d'ells per a poder viure el teu nou sistema familiar amb tota llibertat. 

 

2- Viatge al teu Món Exterior 
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La Bona Comunicació 

IV- Diferents punts de vista. Win to win. 

Viuràs una experiència que canviarà la teva perspicàcia per a observar el que 
està passant en cada conversa en permetre't enfocar-les des de múltiples 
punts de vista. Per a això utilitzarem Points of You®, que forma part d'una de 
les eines de ludificació; és a dir, porta implícits conceptes del joc. 

Mesuraràs la teva relació amb els altres, i com socialitzes mitjançant l'eina 
SCARF®. Valora cinc conceptes: competitivitat i estatus, certesa i ordre, 
autonomia i independència, relacions i socialització, equitat i justícia. 

Aprendrem a comunicar-nos des d'un altre nivell de consciència. 
Encarnarem l'assertivitat, l'escolta, la compassió, acceptació, no judici, el 
silenci, el llenguatge verbal i no verbal i molt més. Gràcies a la PNL, 
programació neurolingüística. Deixarem la comunicació inconscient i 
violenta enrere. 

 

  

 

Coneix-te a través del Teatre, la Música i la 
Dansa 

V- Espontaneïtat i imaginació 

Observaràs els múltiples personatges que representes, prenent consciència 
des d'on els estàs interpretant. Identificaràs els bloquejos que et provoquen 
unes certes emocions, trencant les barreres que et poses en el dia a dia, que 
impedeixen que flueixis, per a actuar des de l'autenticitat innata en tu. 

Com deia William Shakespeare “El món només és un teatre en el qual cadascun 
interpreta el seu paper”. 

El teatre ens empeny a desbaratar la vergonya, la por i les diferents formes 
amb les quals ens limitem i amaguem. Coneixeràs com el teatre ens brinda 
una oportunitat d'ajuda, d'alliberament, de creativitat i flexibilitat, 
d'acostament al nostre Ésser. 

La música genera efectes en el cervell que influeixen i modifiquen les 
nostres emocions i conducta, i la dansa ens ajuda a expressar aquestes 
emocions, involucrant el nostre cos i la nostra ment, connectant des del 
sentir i disparant la nostra creativitat i imaginació. 

Des de la neurociència, coneixeràs com s'activen els diferents sistemes 
cerebrals i quins beneficis aporten aquestes disciplines a nivell cognitiu i 
emocional. 
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Parada i Fonda II 
“Parada i Fonda” serà una trobada per a compartir el trajecte recorregut en 
els primers dos viatges. Crearem un espai i temps amb dinàmiques per a 
respirar el viscut i après. Reforçant el vincle i la riquesa del grup a través del 
Coaching Grupal. 
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En el tercer viatge, prestaràs atenció de manera conscient a l'experiència del moment present, i ho faràs amb 
interès, curiositat i acceptació. Normalment estem atenent pensaments sobre el passat o del futur, o bé 
atenent a una petita part del que està passant en el present. En aquesta aventura, et permetràs reconèixer 
el que està succeint mentre succeeix, observant cap a on estàs anant mentre camines, tot i que et perdis en 
els teus pensaments. Descobriràs la força del Silenci i la Meditació per a connectar amb el teu Món Espiritual, 
Àlmic.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Descobreix el Valor de la teva Vida 

I- Desfés-te de qui creus que hauries de Ser i Estima a qui 
realment ets 

Coneixeràs les àrees en les que es produeix la transformació, fins i tot encara 
que et sentis realitzat/da i feliç amb la teva vida. Pren-te el teu temps per a 
dissenyar la teva història, creant el mapa d'on estàs avui, i tenint el 
Mindfulness com el teu gran aliat.  

Et guiarem perquè miris les diferents facetes de la teva vida i les valoris amb 
molta atenció, observant-les, analitzant-les amb atenció, i descobrint les 
àrees en les quals et sents millor i les que tens l'oportunitat de canvi. 

El poder de l'ara i la Consciència de l'instant, anirà calant-te en el teu dia a 
dia fins que sentis que abraces a qui realment vols Ser. 

 

  

  
 
 
 

 
 

    

   
 
 

Amplia i transforma la teva Zona de Confort 

II- Six Thinking Hats® d’Edward de Bono 

El teu cervell pot ser crític, positiu, emocional, racional, creatiu, etc. I tu 
passes per aquestes àrees de manera inconscient. Nosaltres et proposem 
veure el que solem etiquetar de “problemes” des de diferents punts de vista, 
sense jutjar, sent conscients de quina és la teva manera de pensar, de veure 
el que està passant.  

Veient la realitat, no només des de la ment, sinó des del present. Descobrint 
que el constant sofriment no és necessari, sinó una invenció de la ment. 
  

3- Viatge a la teva Espiritualitat 
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III- Intel·ligències 

Analitzaràs com són les teves intel·ligències: emocional, lògica, matemàtica, 
espacial, musical, corporal i cinestèsica, intrapersonal, interpersonal, 
naturalista, existencial, creativa i col·laborativa. Com gestiones les teves 
emocions, quin és el teu nivell d'autoconsciència, autoregulació i autogestió 
emocional, ja que les emocions impacten en el comportament i el 
comportament influeix en els resultats. 
 

IV- Cercle d'influència 

T'adonaràs d'on poses l'atenció, la teva energia i el teu temps a través del 
cercle de preocupació i el cercle d'influència. Aprendràs a “pensar fora de la 
caixa”.  

Ser intel·ligent no significa saber pensar i prendre bones decisions. Amb 
aquesta tècnica ho integraràs i aprendràs a prendre bones decisions en 
temps rècord. 

  

 
 

 

Parada i Fonda III 
“Parada i Fonda” serà una trobada per a compartir el trajecte recorregut fins 
a aquest punt de tercer viatge. Crearem un espai i temps amb dinàmiques 
per a respirar el viscut i après. Reforçant el vincle i la riquesa del grup a través 
del Coaching Grupal 

Realitzarem una dinàmica molt potent arribat a aquest punt. I fins aquí puc 
llegir.  

 
 

 

  



CONEIX-TE A TU MATEIX 
(Autolideratge: Sigues qui realment vols ser) 

 

 

 27 linkbig.cat 

 

Posem el fermall final d'aquest viatge, havent passat pel teu Món interior, exterior i l'espiritualitat, et 
convidarem a plantejar-te una manera pròpia de viure i centrar-te en trobar la felicitat. Aquesta aventura et 
portarà pel camí del desig, l'obstinació, l'entusiasme i els reptes que aniràs revelant per a descobrir qui ets 
en realitat. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Buscant la felicitat 

I- Valors 

Sovint, ens plantegem metes que no aconseguim i, per tant, sentim que no 
som persones amb èxit, així que no arribem a aconseguir la felicitat, 
condemnant-nos a una infelicitat perpètua. No obstant això, quan gaudeixes 
amb el que fas, t'agrada i ets feliç en realitzar-ho, l'èxit truca a la teva porta.  

Descobriràs el què és més important per a tu i el realment valuós en la teva 
vida gràcies a conèixer els teus valors. Trobaràs el sentit al que t'envolta, 
veient què prioritzes en la teva vida i descobrint quin és el teu objectiu, tot 
això a través d'un camí que et portarà a esbrinar quina és la teva motivació 
real.  
 
 
II- Connexions 

Obre la teva ment i explora totes les connexions, fins i tot les que teníem de 
petits quan parlàvem amb tots, sense importar res. Comprovaràs el benefici 
de connectar amb els altres corroborant els resultats d'estudis científics en 
els quals estableixen una correlació entre benestar, felicitat, salut i 
longevitat.  

  

Relació amb els diners i la societat 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

III- Relació amb els diners 

Transformaràs la manera de relacionar-te amb els diners, canviaràs el 
concepte de viure en manca, limitació per viure en abundància. 
 

IV- La Societat 

T'adonaràs de com funcionen les oligarquies, els poders fàctics, com es 
mouen a l'ombra les elits. Veuràs com ens arriba la informació a través dels 
mitjans de comunicació oficials massius i començaràs a desaprendre l'après 
per a aprendre a crear i creure més en tu i Ser més observador, i començaràs 
a prendre les teves pròpies decisions conscientment. 

4-Viatge a la teva Felicitat 
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Sigues tu el canvi que vols veure en el Món 

V- GPS Zoom In 

Adquiriràs informació sobre quan et succeeix un segrest emocional o 
amigdalar, el per què i per a què, transformant aquesta energia que ens 
sorgeix en una millor direcció.  

Arribat a aquest punt de consciència, descobriràs molta més informació en 
el nostre GPS Zoom In IV. Trobaràs els punts cecs, els quals no veies de tu fins 
ara, els podràs transitar per a transmutar i portar-los al punt zero, on resideix 
l'equilibri i l'harmonia.  

Realitzarem dinàmiques per a practicar. 

Amb tot això, acabaràs trobant el teu major propòsit de forma molt clara, 
tant en l'àmbit personal com professional. Comprendràs perfectament com 
has arribat fins aquí, i acceptaràs que tot era necessari. Veuràs sota la xarxa 
de creences limitants en les quals vivies i et desprendràs d'elles. Descobriràs 
el veritable significat d'arribar al punt 7.7 de la nostra piràmide. Amor, humor 
i gaudi: ÉSSER. 

  

 
 

 

Parada i Fonda IV 
“Parada i Fonda” serà una trobada per a compartir el trajecte recorregut fins 
a aquest punt de tercer viatge. Crearem un espai i temps amb dinàmiques 
per a respirar el viscut i après. Reforçant el vincle i la riquesa del grup a través 
del Coaching Grupal.  

 
 

 

  

 
 
 
 

  
 
 

Dia de retir Presencial  

Creant el canvi... redissenyant la vida 

Aquesta és una fi de curs molt, molt especial. Viuràs tot un dia en una finca 
en plena naturalesa, on realitzarem una experiència de coaching sistèmic 
amb cavalls de la mà de l'equip linkbig®, gaudint d'una infinitat 
d'aprenentatges i experiències inoblidables. Posaràs en pràctica en 4D 
l'après durant tot el curs: Valors, creences, pors, inseguretats, determinació, 
claredat, confiança, lideratge i, per descomptat, amb molt d'amor, humor i 
gaudi; el nostre principal mantra. 
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El coaching és un procés dinàmic, l'objectiu del qual és acompanyar a les 
persones a aclarir el que desitgen i identificar els passos necessaris per a 
aconseguir-ho. 

En el coaching assistit amb cavalls, són ells els qui, gràcies a la seva enorme 
sensibilitat en la lectura del nostre llenguatge corporal i les nostres 
intencions, ens ajudaran a descobrir i desenvolupar els propis recursos i 
potencials per a generar els canvis que busquem. 

 Aquí et demanem que continuïs confiant i que flueixis amb el que vagi 
transcorrent durant el dia. 
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 Facilitadors 

Eduard Barri 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicador, inspirador, 
reptador 

FENT VISIBLE L'INVISIBLE 
 
Psicoterapeuta i coach. Fundador de linkbig®, director del programa i facilitador/formador. 
L’Eduard és un investigador nat. Ho explora i ho experimenta tot amb la curiositat d'un nen. El 
seu passatemps favorit és observar-ho tot des de totes les perspectives possibles. Això li ha 
convertit en un autèntic As trobant el que no quadra, allò que està fallant, el que està succeint. 
Sap acompanyar; des de la seva particular amabilitat-reptadora, als altres a descobrir quin és el 
seu particular punt de palanca des del qual mouran el seu món. És un generador de insights 
sublim. És autoreferent, reptador i tot cor. És una combinació de sensibilitat i racionalitat 
particular. Sap trobar l'equilibri entre deixar volar la imaginació sense deixar de tocar de peus a 
terra. L’Eduard no pot viure sense parlar, sense relacionar-se, sense ensenyar i compartir el que 
va aprenent. L’Eduard és el visionari, el detallista i el creador de l'equip linkbig©. 
 
Més informació:            eduard.barri@linkbig.cat                                @linkbig.cat 

www.linkbig.cat    www.linkbig.es    www.linkbig.org  

 

                

               

               Maribel Bascón 

 
 
 
 
 
 
CONEIX-TE A TRAVÉS DEL TEATRE, LA MÚSICA I LA DANSA  

 
 

 
 
 
 
 
 

Amorosa, pràctica, directa 
 
 
 
 

 
 

Coach, membre del comitè de direcció de linkbig® i facilitadora/formadora. 
Especialitzada en coaching teleològic i autoconeixement a través del teatre, la música i la dansa. 
L'apassiona acompanyar a les persones a tenir més consciència corporal a través del moviment 
conscient i la interpretació, perquè connectant profundament amb les seves emocions arribin 
al desbloqueig corporal, deixant anar el control i flexibilitzant el personatge creat. El seu 
principal objectiu és ajudar a treure l'essència que té cada ésser humà, per a allunyar-lo de l'ego 
que governa la seva vida, podent així expressar tant els seus desitjos com les seves pors, de 
manera conscient, a través de l'expressió artística. 
 
Més informació:                maribel.bascon@linkbig.cat                         @maribelbascon_coach   
 https://www.maribelbascon.com 
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621 21 45 82 

EL CENTRE HÍPIC A CENTELLES - BCN 
 
Viu aquesta experiència linkbig® en plena naturalesa. Ningú queda indiferent quan es 

relaciona amb els cavalls 
 
Més informació:                canvivet@canvivet.com                            @hipica_can_vivet 

https://www.canvivet.com 
       
  

  
 
 
 
 
 
 

672 361 933 / 935 10 33 98                 

UBICACIONS DEL NOSTRE CURS PRESENCIAL 
 
Theke se situa en el mateix centre de Granollers (Barcelona), a 5 minuts de l'estació 

d'autobusos central, i a 10 de l'estació de Renfe Granollers Centre. Si vens amb cotxe disposes 
de diferents aparcaments, públics i privats, a menys de 5 minuts. 
 
Més informació:                info@theke.cat                                    @thekeespais 

https://www.theke.cat 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

938 60 47 00 

 
La UEI està situada en l'entrada de Granollers i disposa de facilitat d'aparcament als 

voltants. Pots arribar caminant 30 minuts o de desplaçar-te en taxi durant 5 minuts des de 
l'estació d'autobusos central o des de l'estació Renfe Granollers Centre. 
  
Més informació:                info@uei.cat                                        @ueicerclem 

https://www.uei.cat 
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PREUS i FORMES DE PAGAMENT: 
Opció 1:  

 Un sol pagament                               Net 739,67 € + IVA 21% 155,33 = 895,00 € 
1- Pagament al comptat abans de l'inici del curs.      

Opció 2 
 Dos pagaments                                  Net 780,99 € + IVA 21% 164,01 = 945,00 € 

1- - 50% en començar el curs. 
2- - 50% als 30 dies del seu inici. 

Opció 3 
 Tres pagaments                                Net 822,31 € + IVA 21% 172,69 = 995,00 € 

1- 1º  abans de començar el curs:     300,00 € 
2- 2º als 30 dies del seu inici:             300,00 € 
3- 3º als 60 dies:                                        395,00 € 

  
 
INSCRIPCIONS: 

- Transferència al número de compte:  

Eduard Barri Montes      ES22 0182 8764 0102 0013 7653   
 

- Places limitades. 

- El curs s'iniciarà tan aviat hi hagi un grup mínim de 12 persones i màxim 16. 

- Per reservar la plaça s’anticiparan 200€. 

- Tots els preus porten incorporat un descompte especial de 250,00€ per a la comunitat linkbig®. 

- Inclòs últim dia especial de tancament de curs: Retir en finca amb cavalls i dinar, que serà el més ecològica 
possible, a base de fruites i verdures de temporada, crues i a la brasa, embotits, formatges, etc. No se 
servirà alcohol, ni begudes ensucrades. Farem un exercici de Eatfulness. 
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linkbig.cat 
eduard.barri@linkbig.cat 

naiara.pedrera@linkbig.cat  


