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Seminari de meditació 
avançada per equips d’alt 

rendiment en format 
residencial 

 
Seminari en residència de 2 dies 
 
Orientat a grup d’executius, directius, organitzacions, esportistes d’elit, i 
persones, en general, que tenen alts nivells de responsabilitat. 
 
Descripció: Dins els programes de “Team building” i/o reunions de treball en equip, la 
meditació avançada és una eina fonamental per a potenciar a la persona i ajudar, en 
el context de desenvolupament de les organitzacions, augmentant l’efectivitat i el 
rendiment. 
 
Els objectius d’aquest taller són: 
 

A. Exposar el valor del programa de meditació avançada per a equips d'alt 
rendiment. 

 
B. Aprendre la tècnica de meditació avançada. 

 
C. Crear cohesió a l’equip: fomentar i estimular les relacions interpersonals dins 

del grup 
 
Es tracta d'un programa de formació per a equips en residència durant dos dies amb 
l'objectiu d'oferir l'aprenentatge bàsic de la tècnica de Meditació avançada com a eina 
per potenciar la persona. El programa permet un procés d'aprenentatge sòlid i 
dedicat, així com un temps de descans intens que ajudarà a la recuperació personal 
del nostre estat de benestar mental i físic. El programa i el format, en el seu conjunt, 
és excel·lent pel propòsit de construcció d'equips en lideratge efectiu; clarificant 
objectius i reptes, reforçant l'equip, avaluant la productivitat, el rendiment i potenciar 
als seus membres en la direcció del projecte comú. Durant el retir, es realitzarà un 
procés complet de formació en meditació avançada, com a eina d'ús quotidià personal 
i professional per a augmentar el rendiment, la creativitat, el nostre estat del benestar i 
el clima d'equip. Els participants aprendran a incorporar l'eina de la meditació en la 
seva vida quotidiana per a un ús efectiu. S'analitzaran els beneficis de la pràctica de 
la meditació com a eina tecnològica per donar resposta als reptes diaris de l'activitat i 
aprofundirem sobre el com podem incrementar el nostre nivell de lideratge, 
aconseguint nivells d'alt rendiment. Descobrirem i aprendrem com la pràctica diària 
intel·ligent de la meditació, dona suport i augmenta la gestió correcta de la nostra 
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energia personal, la presa de decisions i la capacitat de recuperar-nos a temps i 
regenerar el nostre sistema nerviós. La jornada acabarà amb una sessió d'avaluació 
sobre el seminari a més de precs i preguntes. Posteriorment al curs, s’enviarà un 
informe (de progrés) sobre els resultats de l’avaluació. 
 
Principals beneficis del seminari: 
 
Els principals beneficis constatats del programa de formació en meditació avançada 
són: reducció de la fatiga i estrès, recuperació i increment del nivell d'energia, sostenir 
el nivell de rendiment, augmentant la mitjana de l'energia personal, creació de "peak 
performance", millora de la productivitat, increment de l’estat de benestar, augment de 
l'autoconfiança, augment de la creativitat i la intel·ligència, millora de la gestió del 
temps, millora del clima laboral, reducció de la conflictivitat, millora de presa de 
decisions. A més dels beneficis mencionats, el seminari dona suport a motivació del 
personal, millorar la comunicació interpersonal, fomentar l'empatia, escolta activa i 
l'assertivitat, gestionar adequadament conflictes interns, estimular el treball en equip i 
descobrir la dicotomia dels líders. 
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