Foredrag, workshop eller forløb

Et liv i balance

- fra hjerte til hoved til handling

Få inspiration gennem historier og redskaber med hjem!
Gennem faglig viden, historier og eksempler fra det daglige liv vil jeg inspirere til, hvordan du med enkle og stærke
redskaber kan skabe forandring for dig selv – i dit personlige lederskab og i dine relationer.

indiansk visdom

Med afsæt i
og min bog Den Smukke Vej, vil jeg tage dig med ind i et univers, der
rummer stor visdom og viden på, hvordan du kan gå ud i livet i dit største potentiale. Du vil få mine svar på, hvordan
du kan bruge indsigt og redskaber, der er mange tusinde år gamle i vores moderne verden. Giver det mening?
…meget moderne psykoterapi og psykologi ser ud til at stamme fra indianerne. Mine fordomme om trommedans mv., som
gammel overtro er blevet gjort til skamme. Mogens alias SingingWolf er en modig mand, der tør dele mangt meget og tør stå
ved sin tro… Dorte Hansen (reference fra foredrag)

•
•
•

inspiration gennem et foredrag.
inspiration og undervisning i en workshop.
inspiration, undervisning og guidning i et forløb.

…SingingWolf fik med entusiasme og lethed formidlet den indianske visdom og værktøjer til 30 psykologistuderende. Min
erfaring er, at han kan formidle på alle niveauer og til alle grupper, da han benytter sig af udtryksformer der rammer os alle…
Maja Åvist, kandidatstuderendde i psykologi (reference fra workshop).

Jeg har nogle faste setup til foredrag, workshops og forløb. Hvis du / I ønsker noget specielt, der passer til Jeres
behov, så laver vi en aftale. Det kan være en særlig vinkel i et foredrag, en workshop der har meget action og leg
eller et forløb, hvor jeg går i dybden. Det meste kan lade sig gøre.

”Spændende at få indblik i noget jeg intet vidste om. Meget kompetent lærer, der tilmed ikke er selvhøjtidelig. Sympatisk og fuld
af humor, men samtidig tager emnet seriøst”… ”Meget spændende og udbytterigt. Velorganiseret og kompetent udformet.
Afvekslende og lærerrigt forløb. Stort udbytte” … kursistevaluering fra sommerhøjskole (reference fra forløb).

SingingWolf / Mogens Juul:

Certificeret Council Guide og et års mastertræning i indiansk visdom.
Intuitiv coach. Efteruddannet i personlig ledelse på gestaltterapeutisk grundlag.
Tyve års erfaring som pædagog og leder. Forfatter og foredragsholder.
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