12.12.12 på Hilton

Paradigmskiften för den
Nya Tidens Människa
Vill Du finna passionen i det Du gör?
Vill Du få mer energi både hemma och på jobbet?
Vill Du ha kraften att vara den Du är ämnad att vara fullt ut?

Nyheterna är goda!
Visheten bor inom dig och det finns enkla, glädjefyllda sätt att nå den


Din kropp har alla svar och Du kan enkelt få kontakt med dem



Din mentala mjukvara kan ha passerat bäst-före-datum och behöva
uppdateras för tiden vi lever i framöver



Det finns fler som känner så – det är helt naturligt och som det ska

Det spännande datumet 12.12.12 kommer med kraft och ger Dig insikt, närvaro och kontakt med Dina
inre resurser. Om Du vågar ta ett rejält kliv utanför Dina egna begränsningar kan Du snabbt få tillgång
till mer passion, flöde och framgång i Ditt liv.
Under kvällen kommer tre av regionens uppskattade förändringsagenter att inspirera Dig att ta steg
till ett rikare liv.

När: 12.12.12 kl 19.00-22.00
Var: Hilton i Malmö, sal ”Svansjön”
Pris: 370 kr inkl fika, biljetter finns på www.ticnet.se
Program
19.00-19.10 Välkomna till 12.12.12
19.10-20.00 En Mental Uppgradering Annette Wendin
20.00-20.20 Fikapaus

20.20-21.10 Rörande Vist - Kroppen vet
Carin Dackman
21.10-22.00 Ny Kraft i Verkliga Livet,
Stellan Nordahl

"If you want to see a change in the World – be that Change" Mahatma Gandhi

Annette Wendin
Jag kommer att på ett humoristiskt och enkelt sätt förklara hur den
mänskliga hjärnan fungerar och ge Dig min syn på framtidens
människa. Du kommer att få veta hur Du med enkelhet kan rensa
"hårddisken" och ladda ner ”programvaran” som bättre tjänar Dig.
Du kan bli befriad från ”virus” som begränsar Dig, och omedelbart få
tillgång till ökat flöde och inre vishet. Jag är professionell mentor för
chefer och projektledare i teknikintensiva företag, civ ing, certifierad
coach och projektledare. Jag har verkat som ledare i globala
teknikföretag, mentor och talare i 20 år och bygger broar mellan
affärsvärld och universell vishet. Jag är en unik mix av abstrakt och
konkret och har en stor portion humor mitt i allvaret. Under 2012 har
jag talat på bl a Project Management Institutes kongress i Malmö
och International Coach Federations Global Conference i London

Stellan Nordahl
Inom Dig finns det starkaste redskap Du någonsin kommer att
förfoga över – Dina positiva tankar och känslor. Det är en oändlig
resurs. Utifrån upplevelser från mitt liv berättar jag om hur tankens
kraft och hur det egna förhållningssättet förändrar inte bara hur man
uppfattar och upplever saker och ting utan också hur
sakförhållandena i sig förändras Jag betonar fördelaktiga
förhållningssätt och medvetna val och anser att det personliga
ledarskapet bottnar i självinsikt.
Såsom ledarskapskonsult, utbildare och föreläsare inom personlig
utveckling anlitas jag ofta av olika företag och organisationer för att
inspirera och engagera i förändrings-, kommunikations- och
visionsarbete. På ett inspirerande och personligt sätt ger jag Dig nya
infallsvinklar och nya perspektiv - en väg till ny kraft.

Carin Dackman
Med rörelse kan vi på ett enkelt sätt locka fram den vishet som finns
inbyggd i våra kroppar. Jag berättar om hur Du kan gå från att leva
som ”huvudfoting” till att använda hela kroppens intuitiva intelligens
när Du skapar ny energi eller söker svar på Dina frågor. Att vara i
kontakt med kroppen ger Dig oändliga möjligheter till hållbarhet,
passion, insikt och framgång på alla områden i Ditt liv.
Jag driver InMovement - företaget som sätter människor i rörelse.
Jag har skapat InMomentCoaching, en process som fokuserar
kroppens intuitiva intelligens. Jag är fil dr, certifierad coach,
coachande handledare och utbildad processledare i Dance Energy
Transformation.

"If you want to see a change in the World – be that Change" Mahatma Gandhi

