Fra hjerte til hoved til handling.

Tre dages intensivt forløb baseret på gamle visdomstraditioner.
Med udgangspunkt i metoder og filosofi fra indiansk visdom, tilbyder vi et unikt og gennemprøvet forløb til
inspiration, træning og styrkelse af din evne til at lede dig selv og andre.
Du vil blive præsenteret for otte bærende perspektiver, der samler din energi og skærper din evne til at
kunne være og agere i komplekse sammenhænge.
Vi underviser og guider dig til at blive opmærksom på, hvordan du kan udbygge og fastholde dig selv eller
din gruppe, så alle ressourcer og kompetencer indgår i et samspil med en indbyrdes forstærkende effekt.
Forløbet er sammensat af øvelser og undervisning, der omsætter oplevelser til indsigt, og skaber kontakt til
dyb viden. Ny erfaring og nye perspektiver vil åbne dine muligheder for at få øje på, hvad du ønsker mere
eller mindre af. Din personlige retning bliver tydelig, og din ledelse af andre vil fremstå autentisk og gyldig.
For at kunne finde balancerede strategier, i overensstemmelse med det du vil og det du ønsker, må du
starte med at se på dig selv og de sammenhænge du opererer i, med et fokuseret blik for, hvad der tjener
det fælles bedste.
Det personlige lederskab er bærende for både den individuelle og den fælles oplevelse af succes og
udvikling i alle forhold, hvor mennesker har et projekt sammen.
I dit indre såvel som i dit ydre lederskab, vil det for eksempel handle om at kunne håndtere spørgsmål
som: ”Hvad vil jeg gøre”? ”Hvordan og hvornår vil jeg gøre det og hvornår vil jeg undlade at gøre noget”?

Action without vision is only passing time,
vision without action is merely daydreaming,
but vision with action can change the world.

Nelson Mandela

Vi tilbyder forløbet internt til virksomheder, institutioner og organisationer.
Kontakt os og få uddybende information om indhold og metode.
Vi kommer gerne ud til møde eller informationsaften, hvis du/I er interesseret.

Sven Ole Schmidt:
Certificeret Council Guide i indiansk
visdom. Skuespiller. Konsulent med
fokus på kommunikation, ledelse
og samarbejde.
Systemisk Coach (EMCC)

Sven Ole Schmidt
Mogens Juul

Mogens Juul:
Certificeret Council Guide i indiansk
visdom. Intuitiv Coach. Efterudd. i
personlig ledelse (gestalt). Tyve års
erfaring som pædagog og leder.
Forfatter og foredragsholder.

mail: info@facile.dk – telefon 2611 5027
mail: kontakt@singingwolf.dk – telefon: 5353 7642

