Sommarträning på Bjärehalvön
Kombinera avkopplande semesterdagar med träning i
konstruktiv kommunikation, 3 dagar vid 3 tillfällen i Grevie Kyrkby
20 - 22 maj - 15 - 17 juli - 2–4-7 september* 2022
Varje träning startar med ett seminarium fredag kväll kl 19.00 som är öppet för alla, och
obligatoriskt för dem som deltar i träningen de påföljande dagarna

Välkommen till Grevie Kyrkby på seminarium om Kommunikativt Ledarskap för
ömsesidig förståelse. Seminariet är öppet för alla intresserade samtidigt ingår det i
helgens träning för kursdeltagare.
Tider för träningen beslutar vi tillsammans i gruppen. Mellan våra träningspass lockar
Bjärehalvön med sin skönhet och många intressanta och spännande evenemang.
*Septemberkursen är helgkurs eller vecko-kurs och vänder sig i första hand till alla par
barn-föräldrar, man-hustru, samkönade eller vänskapsrelaterade. För mer info – ring.
Mitt möte med Klassiskt Klarspråk
1995 var jag och lyssnade på mitt första föredrag med efterföljande helgkurs i Klassiskt Klarspråk med Maylie och
Sebastian. Det var en enorm aha-upplevelse!
På kursen blev det väldigt tydligt att språkets uppbyggnad och
konstruktion bortser från vårt irrationella känsloliv och tar inte
tillvara vad känslorna vill göra oss uppmärksamma på i våra liv.
Reklambranschen däremot är väl medveten om känslans värde
och kan därför lätt rikta och styra vår uppmärksamhet för sina
egna syften, så länge som jag själv inte lägger vikt vid vad min
känsla vill förmedla.
Klassiskt Klarspråk är idag för mig en fantastisk kompass som
jag alltid har med mig i bakfickan och som underlättar
navigationen i den komplexa värld vi lever i. Det kan till en
början te sig nästan löjligt enkelt, men under ytan döljer sig en
djup kunskap och visdom som jag inte vill vara utan. Det
fordrar dock träning och åter träning, samtidigt är det verkligen
mödan värt att ta sig an denna träning .
Idag är jag själv utbildad lärare och har bl.a. tränat Klassiskt
Klarspråk med personalgrupp på Bona folkhögskola i Motala.
Det är verkligen inspirerande och de stunder vi nått fram till oss
själva och varandra lyser lyckans låga! Catarina Hed, Motala

Med exempel från verkligheten
utforskar vi och tränar på:
Att lösa konflikter utan att påföra,
dra sig undan.eller argumentera
Att motivera utan att använda
belöning eller sanktioner.
Att ge kritik (feed-back )utan att
såra.
Att möjliggöra effektiva och
givande möten.
Att skapa delaktighet i mål och
visioner.

KLASSISKT KLARSPRÅK

Seminarium öppet för alla
Fredag 20 maj, 15 juli och
2 september 2022
Tider: 19.00-ca 21.30
Pris: 150 kronor.

Kursdatum:

SOMMARTRÄNING 2022

Kärlek är ett
internationellt språk.
Vänlighet är den
vackraste dialekten.

20-22 maj, 15-17 juli och 2-7
september

Förslag kurstider:
Förmiddag 9.00-12.00 samt
Eftermiddag 16.00-19.00.
Ev. kvällspass lördag kväll

Pris privat: 6.000:-/person för 3
träningar inkl. fredags-seminariet
Kostnad om du vill betala/träning
Träning 1: 2 500/person
Träning 2: 2 200/person
Träning 3: 1 500/person
Pris företag: ring för offert.

Parrabatt: 10% på kurspris när
ni anmäler er tillsammans.

Boende och Mat: Ingår ej.
Kontakta Maylie för tips.

För- och eftermiddagsfika:
Ingår i kurspris.

Vill du veta mer kontakta
antingen Catarina Hed på
mobil: 070-318 1309 e-post:
cattihed@gmail.com eller
Maylie Andersson - se nedan

Kursledare: Maylie Andersson
& Sebastian Amseldus
Information och anmälan:
Maylie Andersson
Mobil 070-748 1511 eller
mail: info@adito.se

