FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM® - EN MODELL FÖR ATT FÖRSTÅ
OCH UNDERLÄTTA FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING
Lördagen den 12 mars
kl 9.00 - 16.00 på
Åsögatan 155, 1 tr.
I Söders Mötesrums lokaler
mitt emot Åsö vårdcentral

Kostnad: 960 kr per
person, för företag
tillkommer moms.
Det här är ett specialarrangemang med provapå-pris som gäller för
anmälan t.o.m 29 februari.
Anmälan är bindande men
inte personlig och kan
således överlämnas till
annan deltagare om förhinder uppstår. I priset ingår
material (till ett värde av
370kr), förmiddags- och
eftermiddagskaffe med dopp.

Är du en nyfiken person som gillar förändring och
utveckling? Har du svårt att bli sams med dig själv?
Vill du bli bättre på att förstå dig själv och andra? Då
hoppas jag att du vill hänga med på det här!
Välkommen till en dag
med syfte att lära känna
och förstå dig själv lite
bättre. Vi använder
Fyrarummaren* och ett
av dess verktyg,
Personlig Dialektik, som
metod och fokuserar på
en ökad förståelse av dig
själv, av andra samt dig
själv i ett sammanhang.
Under dagen utforskar vi
det som kallas ”outsiderskalan”, skaffar oss mer
kunskap om de olika livsförhållningssätten som är
grunden i teorin och var just
du befinner dig på skalan.
Vi funderar vidare tillsammans på hur vi kan
använda den här kunskapen
i vardagen - i privatlivet, på
arbetet och i samhället.

Syftet med dagen är att du
ska få möjlighet att öka
förståelsen för dig själv och
för andra. Ökad livskvalitet,
självförtroende och självkänsla och med det en
bättre förmåga att reflektera
och återta kontroll över sina
liv är resultat andra
användare berättar om.
Vid detta tillfälle kommer vi
vara en grupp där inte alla
känner varandra. Det kräver
en portion medmänsklighet
och öppenhet för olikheter.
Denna dag är för dig som
uppskattar att lära mer om
dig själv och andra, som har
en förmåga att le en smula åt
dig själv och som inte tar dig
själv på för stort allvar.

Låter detta intressant? Känns det läskigt men lockande?
Har du frågor eller funderingar?
Hör av dig! Jag berättar gärna mer!
LB KnowHow
Linda Björklund
0613-20450
070-3820470
info@lbknowhow.se

*Förändringens fyra rum®, eller Fyrarummaren®, som den också
ofta kallas, är en svenskutvecklad teori om förändring – om hur
människor och organisationer reagerar i förändring och utveckling.
Teorin visar hur vi som individer upplever verkligheten helt olika. Den
beskriver också hur vårt sätt att uppfatta oss själva, andra och samhället
därmed kan få de mest dramatiska konsekvenser vid förändring, utveckling
och under hårt tryck, men också i vardagslag.
Fyrarummaren® hjälper oss att fortsätta att tänka klart och kritiskt – även
under belastning. Den ger oss helt enkelt bättre tillgång till våra resurser i de
mest skiftande lägen. För mer information: www.forandringensfyrarum.se

