
Descubra sua
preferências
cerebrais 
E saiba como elas podem lhe ajudar a

conquistar seus objetivos.

Através das avaliações do NBI® é
possível identificar as preferências de
pensamento e cognição emocional de
um indivíduo com base em um
modelo de quatro quadrantes e oito
subdimensões do seu Perfil Cerebral.
Essa é a única avaliação no mercado
que oferece esse diferencial.

NBI®
Rod Medeiros



O que 
significa 

NBI®?

      Por mais de um século, pesquisadores

têm focado profundamente no

entendimento do funcionamento cerebral

com grande ênfase na sua mensuração

dentro de um modelo de quatro

quadrantes do mesmo. 

Kobus Neethling, o pai do NBI® defende

que podemos utilizar nosso cérebro de

forma mais completa ou plena em todas as

áreas de nossas vidas. Daí, fundamentado

em mais 6 décadas de estudos na

Neurociência, Psicologia e Criatividade

Humana, desenvolveu de forma inovadora,

o aclamado Modelo de 8 Dimensões.  Isso

significa, uma  mensuração mais profunda

de como preferimos pensar  e usar nosso

cérebro revelando potenciais que ainda não

foram utilizados e que podem estar

bloqueando nosso avanço em diferentes

aspectos - o que chamamos de pontos

cegos. .

     Sua validação baseia-se no perfil de mais

de 200 mil adultos e crianças de diversos

países. O acompanhamento da evolução

científica com estudos constantes nessa

área em Institutos e Universidades  permite

agregar as mais recentes informações

quanto `a mensuração de cada avaliação. 

     O NBI® já está em mais de 30 e tem mais

de um milhão de perfis realizados. Agora

você já pode usufruir desse benefício

também no Brasil. 

     Com essa informação, também podemos
potencializar ainda mais o que já temos
desenvolvido de forma cognitiva e
emocional visando o desenvolvimento do
“WHOLE BRAIN” , ou seja, a maximização na
utilização de todo nosso potencial cerebral



Como funciona?
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   Seu perfil cerebral é mensurado em

quatro quadrantes: L1, L2, R1 e R2 “left” e

“right”, que significam “esquerdo” e

“direito” e português). O L1 engloba as

subdimensões “Analista e Realista”,

enquanto o L2 engloba as subdimensões

“Conservador/preservador e Organizador”.

No hemisfério direito do cérebro , são

encontradas as subdimensões

“Estrategista e Imaginativo” no quadrante

R1 e as subdimensões “Socializador e

Empático” no quadrante R2. As

avaliações das preferências cerebrais

revelam em quais quadrantes estão os

seus pontos fortes, ou seja, sua

dominância de utilização cerebral e

também os quadrantes de menor

dominância, indicando pontos que

podem ser desenvolvidos, de acordo com

cada objetivo. É importante salientar que

não há um perfil melhor que o outro,

nem mesmo alguma função ou tarefa

que só possa ser realizada por pessoas

que possuam determinadas preferências

cerebrais. As avaliações revelam suas

principais características e

potencialidades, facilitando a condução

ao sucesso através de estratégias criativas

e personalizadas.

     A bateria de avaliações

do NBI® conta com mais de

20 ferramentas que podem

ser aplicadas nas mais

variadas situações. 

    Conheça as principais

avaliações e os seus objetivos.

 

 
     Education & Parenting

Business & Team

Personal & Life Style

Sports



Benefícios
Compreender suas preferências de pensamento eleva seu nível de

autoconsciência e sensibilidade, ao mesmo tempo em que conhece

as preferências de pensamento de outras pessoas.

Elevar a qualidade dos

relacionamentos;

Contribuir de forma mais

assertiva nas soluções de

conflitos;

Maximizar a contribuição a

nível familiar, social e

profissional;

Tomar decisões mais

relevantes para a sua vida;

Escolher ou migrar para
outra carreira;

Expressar compaixão nos
processos desafiadores dos
outros;

Analisando e comparando
perfis de diferentes pessoas, em

várias situações, é possível:

Detectar como elas podem

colaborar entre si;

Revelar possíveis pontos de

conflitos;

Formar uma equipe de trabalho

coesa;

Estudar possíveis sociedades

para a formação de uma

empresa;

Avaliar a interação nos

relacionamentos pessoais e

familiares;

Aprimorar a comunicação de

forma geral.



- Certificado em Neurocoaching pela UNOESC-

Brasil;

- Certificado NBI® Pratictioner pelo BeINg

NeuroCreative - Human Talent Development Center

New York - USA;

- Master Coach pelo INSTIAD Human and Business

School reconhecido pelo CAC - Center for Advanced

Coaching - Califórnia - USA - no desenvolvimento

de pessoas, equipes e organizações;

- Master Business Administration, Lato Sensu

Executivo em Liderenaça e Gestão Organizacional

pela Franklin Covey Business School;

- Graduado Internacional em Liderança Avançada

pelo Haggai Institute - Advanced Leadership

Seminar - MID Pacific Center, Maui Hawaii - USA;

- Bacharelado em Teologia pela UMESP - Brasil.
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