Dato
19.-20. oktober 2015
Pris
6.995 kr. + moms

(prisen er inkl. værelse
på hotellet, alle måltider,
kage, snacks, vand, frugt,
kaffe/the og to glas vin/øl
til middagen mandag aften.

Wisdom in Business

– Brug dit sinds fulde potentiale

sted
LO-skolen
Gl. Hellebækvej 70
3000 Helsingør
tid
Mandag kl. 10 til
tirsdag kl. 17
Seminaret foregår
på letforståeligt
engelsk.

Føler du ind imellem, at du ikke bruger dit fulde potentiale? Er du klar over,
at du har adgang til din indre visdom uafhængigt af dine omstændigheder?
Vi har alle et kæmpestort potentiale for at bruge vores sind,
og det potentiale viser sig i kvaliteten af vores tænkning.
Det er meget almindeligt at blive fanget ind af sine egne negative
tanker. Af samme grund er det ofte vores negative tænkning,
der står i vejen for udnyttelsen af sindets fulde potentiale.
Negativ tænkning kan reducere dit engagement, dit overskud,
din klarhed, energi, indsigt og din direkte adgang til dit eget
ubegrænsede potentiale.
Forståelsen af, hvordan dit sind fungerer, giver dig adgang til indre
klarhed og velvære. På denne workshop vil vi udforske, hvordan
du kan få adgang til din egen indre visdom gennem en forståelse
af de principper, der skaber grundlaget for alle vores oplevelser.

Du vil:
 ære at frisætte mere af dit sinds potentiale
L
og få en indgang til klare tanker.
 ge din forståelse af hvad det er, der giver dig adgang
Ø
til at tænke og reagere mere effektivt og intelligent.
 orstå dig selv og andre bedre og
F
forbedre din kommunikation.
Forøge dine evner til at agere produktivt – med større lethed.
 pnå indsigter, der hjælper dig med at opnå
O
dine mål og overgå dine forventninger.
 inde ud af, hvordan du kan nyde dit
F
arbejde mere og være mindre stresset.
Deltag i dette business-seminar ledet af Dr. Dicken Bettinger og
Natasha Swerdloff. Seminaret er afslappet, lærerigt og åbner op for
nye indsigter. Vi vil præsentere dig for de tre fundamentale principper,
der er grundlaget for al menneskelig oplevelse. Vi vil kigge nærmere
på, hvordan det at fordybe sig i dem, ubesværet åbner op for en
større grad af effektivitet og velvære både på arbejde og hjemme.

Dr. Dicken Bettinger
er en internationalt
anerkendt underviser,
som har ledet programmer indenfor business,
ledelse og management
for en lang række virksomheder i såvel USA
som Europa i over 30 år.
Disse programmer handler om, hvad
der skal til for at være mere modstandsdygtig og foretagsom i et udfordrende og
skiftende arbejdsmiljø. Han har coachet
direktører og deres ledelsesteams i at
højne produktivitet, teamwork og forretningssucces.
Natasha Swerdloff har
været underviser og
konsulent i erhvervslivet de sidste 20 år
med speciale i coaching,
ledertræning, organisatorisk forandring, kommunikation, facilitering
og proceskonsultation.
Natasha har stor erfaring som konsulent
på ledelsesniveau og har succesfuldt
faciliteret forandringer i organisationer
i Danmark og i udlandet.
Dicken og Natasha samarbejder for øjeblikket om at skrive en bog med titlen:
Being Home og underviser sammen både
i Danmark og i udlandet.
Bogen handler om, hvordan vores sind
fungerer og om den ubegrænsede
kapacitet, vi har for ny tænkning.

Tilmeld dig på www.theprinciplesinstitute.com/begivenheder

