
De här dagarna riktar sig till dig som arbetar med 
att bjuda in potentialen i grupper som ledare eller 
processledare/facilitator. 
I integrationen  mellan olika kunskaper och intres-
seområden finns en inneboende kreativ process 
som kommer praktiseras och medvetandegöras.  
I mellanrummet blottläggs värden som normalt inte 
uppfattas.

Hela kursen bjuder in till inre välmående för dig 
själv. Din frilagda kreativitet och integrering mellan  
dina intelligenser, i samspel med metoder  från 
The Genuine Contact™ Program, öppnar sinnen 
som uppfattar information bortom orden.

Några frågor som vi har funderat över och som lett 
till vårt upplägg: 
Hur kan människor med olika världsåskådning ges 
möjlighet att samverka till något större?
Hur kan möten integrera engagemang och kun-
skaper bortom kända svar och leda till inspirerad 
handling? 
Hur kan jag själv integrera det som ger mig 
energi i vardagen in i mitt arbetsfält? 

Vi ser så mycket sann visdom, intressen och prak-
tiker hos ledare, som inte riktigt får plats i deras 
arbetsliv. Vi ser deras önskan att göra skillnad i 
världen.

Här introducerar vi några av våra praktiker, verk-
tyg och metoder och vi inbjuder dig att integrera 
dina. Vi använder även olika kreativa material för 
att släppa taget om gamla föreställningar - göra 
oss fria att se och verka bortom vårt vana jag.

Naturen är en viktig del för vårt upplägg och vi 
har glädjen att befinna oss på natursköna Öland,  
i magisk miljö utanför Sveriges sydost kust. 

Varje morgon kommer du också att laddas med 
guidad ljudhealing med bland annat Gong och 
Chrystal Singing Bowls. 
Hjärnan leds till att uppleva sammanhang av ljud-
healingen, bortom vana tankerum och guidningen 
leder in till djupare visdom. Arbetsformen tar fram 
latent medvetande som redan finns inom dig.  
Ett sätt att skapa koncentration, frihet och närvaro 
på en ny nivå.

Från vanespår till integration
- den gömda kreativiteten

Hur kan skilda världar mötas och gamla mönster luckras upp?

7-10 juni 2020

https://genuinecontact.net


Var, när och vem är det som bjuder in?
Utbildningen genomförs på Idélagret i Karlevi, Öland, Sverige.

Söndag 7 juni 2020 kl 16.00 - onsdag den 10 juni kl 16.00. 

Vi som fick inspirationen att bjuda in dig: 
Thomas Herrmann, Open Space Consulting, Utvecklingskonsult sedan 20 år och Genuine 
Contact Trainer. www.openspaceconsulting.com 
Cesilia Ekroth, Idélagret, Konstnär och soundhealer som utforskat utveckling under 20 år 
som facilitator/coach i organisationer, företag och på universitet. 
www.idelagret.se och www.bakomytan.se
Din investering för att delta är 7500 (Anställd) eller 5000 (Om du betalar privat) exklusive 
moms. Måltider är inkluderade. Om kostnaden är ett hinder så hör av dig så försöker vi hitta 
en lösning tillsammans.
Det finns en variation av boende alldeles i närheten, från Bed & Breakfast till hotell. 
Anmälan: Cesilia Ekroth, telefon +46 730 50 1900 eller e-post cesilia@idelagret.se 

http://www.openspaceconsulting.com
http://www.idelagret.se
http://www.bakomytan.se

