Toelic ht ing
VIP2A pro
√IP2A, de pionier onder de vragenlijsten
Een online vragenlijst om de verschillende kanten van uw persoonlijkheid te
doorgronden en uw evolutiepotentieel vast te stellen. Om het samenspel van uw
persoonlijke ervaringen en uw hersenstructuren beter te begrijpen. De √IP2A
(Inventaris van Persoonlijkheden, Assertiviteit en Aanpassingsvermogen) legt de
dynamiek achter uw functioneringsprocessen bloot, zowel de huidige toestand als een
projectie naar de toekomst met ontwikkelingsmogelijkheden, via een geraﬃneerde
interpretatie van uw gedragingen en geestesgesteldheden.
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Een vernieuwend instrument…
Baanbrekend, exact en volledig. De √IP2A is de voorbode van een nieuwe generatie
testen. Hij peilt uw gedrag en uw geestesgesteldheid, onafhankelijk van het culturele
referentiekader. De √IP2A is het resultaat van 16 jaar onderzoek door het “Institut de
Médecine Environnementale”.

Een buitengewoon vermogen
Aan de hand van meer dan 1200 variabelen meet de √IP2A de
drijfveren van een individu en legt hij hun weerstandsvermogen
(standvastigheid, duurzaamheid, bestendigheid tegen
mislukkingen) bloot.
De VIP2A tool meet:
•
De motivatiebronnen
•
De motivationele remmingen en oppervlakkige drijveren
•
De assertiviteit
•
Het vermogen van het individu om, in real time, de capaciteiten aan te
wenden van de prefrontale zone van zijn hersenen, die werd geïdentiﬁceerd
als de oorsprong van onze
hoogste intelligentie.
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De sterke punten
•
•
•
•

Het onderscheid tussen wat deﬁnitief ingeprent is en wat later verworven is.
Meting van de globale functioneringsdynamiek.
Meting van de progressiemarge.
Voorspellende interpretatie van gedragingen

Online
Een online vragenlijst die enkel toegankelijk is met een paswoord en samengesteld
is uit meerkeuzevragen.
Het invullen van de vragenlijst duurt 90 minuten en wordt gespreid over meerdere
sessies. De √IP2A – vragenlijst garandeert een grote precisie.

Gevolgd door een debrieﬁng
Een degelijke individuele debrieﬁng met een gekwaliﬁceerde coach is essentieel om
het meeste rendement van deze test te bekomen. Mind your Brain beschikt over 2
coaches die gecertiﬁeerd zijn om deze analyses en besprekingen uit te voeren.
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