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Styrelsen har fått ny sammansättning under hösten. Magnus
Gottberg och Sven Wallén har båda fått nya förutsättningar
för som innebär att de inte har möjlighet att fokusera på styrelsearbetet och bett om att få avgå ur styrelsen. Vi kommer förstås att få tillfälle att tacka Magnus och Sven på årsmötet nästa år, men jag vill redan nu tacka för deras arbete i styrelsen.
Stort och varmt tack till er båda! Vania Vicanolo är nu ordinarie
i styrelsen och Marvin Stahlhacke är med som adjungerad i
styrelsen.

Det är redan november och NLP föreningen har haft en
riktigt rivstart på hösten, med Shelle Rose Charvet och Michael Grinder,
Grinder båda internationellt välkända NLP-profiler. Vi var ca
100 personer som lyssnade till Michael Grinders föreläsning
och fick njuta av Michaels värme och kunskap om icke verbal
kommunikation.
Det är fantastiskt att kunna presentera internationellt kända
NLP -utövare. Lika härligt är det när vi ser lokala förmågor som
delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. I Göteborg
har Martin Gustafsson föreläst om New Code NLP och i Stockholm har Erik Olkiewich föreläst för ett fullsatt Utsikten. Erik
föreläste om hur vi kan arbeta med media för att nå ut med
vårt budskap.
Samtidigt som jag skriver detta hör jag ljudet från programmet
Outsiders på Kanal 5, TV play. Jag missade programmet förra
veckan och eftersom jag vet att två av våra medlemmar ska
vara med i programmet vill jag gärna se inslagen. Omedveten
närvaro på ljudet från Kanal 5 så att jag inte missar just de
inslag jag vill se och medveten närvaro på produktion av Nyhetsbrevet . Just detta avsnitt på Kanal 5 handlar om människor med olika fobier. Våra medlemmar Fredrik Praesto och
Daniel Johansson är med i programmet.
Det är bra och viktigt att NLP får uppmärksamhet i media. Det
hjälper till att sprida NLP som kunskapsområde. NLP har så
många användningsområden och ju fler som kan se nyttan
med NLP desto bättre. I alla fall enligt min karta.

NLP awards är något som vi i styrelsen just nu ägnar mycket
tid och tankekraft . Nästa år kommer vi , att i linje med medlemmarnas önska att ha vårt årskonvent på hösten. Årsmötet
kommer vi ha på våren såsom det är i stadgarna men årskonventet flyttas till hösten och det nya namnet är NLP awards.
NLP awards kommer att bli något alldeles särskilt. Ett till fälle
till utveckling med workshops och föreläsningar och vi kommer
att avsluta med en härlig kväll tillsammans. Mer om NLP
awards kommer du att få i nästa nyhetsbrev. Då har styrelsen
förhoppningsvis hunnit mer beslut om vilka NLP insatser som
kommer att uppmärksammas på vårt första NLP awards event.
Eva Karlsson kommer till Göteborg den 10 november. Eva var
key note speaker på internationella kongressen EXCELLENCE
in SPORT & LIFE i Kosovo tidigare i år.
Näste man ut på planen i Stockholm är Daniel Johansson.
Johansson Mer
om Daniels föreläsning/workshop hittar du på sid 5.

Till sist några frågor till dig som läser detta!
Hur vill du som medlem att NLP ska
utvecklas i Sverige?
Hur vill du att NLP tar en plats som
kunskapsområdet för och i framtiden?
Hör av dig till oss i styrelsen med
dina tankar och idéer.
Vi ses i höst
Eva Hols
Ordförande
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Michael Grinder på besök i Stockholm
Vad skiljer en lärare som får
bra resultat i klassrummet
från en lärare som får kämpa för sin uppmärksamhet?

Michael Grinder har fortsatt sitt arbete med att utveckla arbetet i klassrummet. På Michaels hemsida relaterar han till sin
bok, ENVoY, Your Personal Guide to Classroom Management
att ”educators have three axioms: relationship, relationship,
and relationship. The ENVoY strategies are non-verbal competencies that preserve the relationship between the teacher and
class.”

Michael Grinder som själv är
utbildad lärare började studera lärare i klassrummen
och han fann att det fanns
vissa mönster i den icke
verbala kommunikationen
som gjorde skillnad.

Idag arbetar Michael också i det privata näringslivet och han
beskriver också den skillnad han noterar i dagens arbetsliv,
jämfört med bara för några år sedan. Man kräver snabbare
resultat idag, och det ska gå snabbt att lära sig vad som ger
resultat. Han tror att det fortfarande kommer att skrivas böcker, men att det i framtiden och redan nu finns många andra
sätt att lära och ut och lära in.

Idag lär han ut, bland annat
till lärare, hur vi kan bli bättre på att föra ut vårt budskap och kommunicera på
ett naturligt sätt.
Jag träffar Michael Grinder före föreläsningen som han ska
hålla för NLP förening. Jag vill veta mer om denna man som
ägnat merparten av sitt vuxna liv åt icke verbal kommunikation. Michael berättar att han utbildade sig till lärare och en av
hans läromästare var Carl Rogers, en av de stora inom den
moderna psykologin, en annan läromästare har förstås varit
hans bror, John Grinder, en av NLPs grundare.
Michael berättar att han redan tidigt i sin karriär funderade
mycket över skillnaden mellan elever som frivilligt kom till kurs
och de som var ofriviliga, och hur kunde man som lärare influera på ett bra och effektivt sätt i klassituationen?
Michael Grinder studerade och modellerade lärare. När en
lärare gör si eller så, vad blir resultatet. Han noterade att det
fanns mönster, dvs beteenden som avgjorde om läraren var
framgångsrik i sin kommunikation till eleverna.
Hans reflektioner och studier inom sin egen yrkeskår resulterade i ett antal böcker och idag ägnar han sin tid åt att lära ut
hur vi kan bli bättre kommunikatörer och han poängterar att
den ickeverbala kommunikationen är så mycket viktigare än
den verbala.

Ja visst hade vi kul!
Under föreläsningen slås jag av Michaels generositet och hans
värme. Jag tänker att en del av hans framgång finns i hans sätt
att se på sina medmänniskor. Det handlar om relationer, relationer, relationer.
Om vi har förmånen att få Michael Grinder som föreläsare igen,
missa inte tillfället att träffa denna fantastiska kunskapskälla
och person.
Mer om Michal hittar du på www.michaelgrinder.com och du
kan också kontakta Lisbeth och Mats på Villaharmoni i Gävle
som är de som sett till att Michael gav av sin tid till NLP föreningens medlemmar, www.villaharmoni.se.
Ett stort tack till Michael, Lisbeth och Mats!
Text: Eva Hols
Foto: Lisbeth Pedersen
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Journalisten lär oss om Media!

Du kan få TV, tidningar och radio att uppmärksamma ditt företag.
Här är 5 tips som banar vägen för gratis publicitet.
- Journalister är ständigt på jakt efter en bra story och du kan
ge dem den, säger journalisten Erik Olkiewicz.
I oktober föreläste journalisten Erik Olkiewicz för NLPföreningen om vad företagare själva kan göra för att slå igenom i media.

berätta hur din produkt eller tjänst hjälpte dem. Eller så kan du
profilera dig genom att berätta din egen framgångssaga. Alla bra
historier innehåller en vändpunkt. Tänk Askungen. Mia Törnblom
har berättat sin historia, den om missbrukaren som blev självhjälpscoach, tusentals gånger. Vi tröttnar inte.
Eriks råd #3: Identifiera vad du är expert på – och ge de tipsen
till andra människor via media.

- Alla som är duktiga på något har speciella kunskaper. En
stresscoach vet hur man hanterar julstressen. En städare vet
hur man städar snabbt innan gästerna kommer. Det kan de lära
- Just nu är ett utmärkt tillfälle att påverka redaktörerna på TV, ut i en tv-soffa. Skriv ned dina tio bästa tips. Sätt en rubrik som
tidningar och radio. Journalisterna är beroende av tips, säger
börjar med ordet ”Så...” och du har grunden till ditt första pressErik Olkiewicz.
meddelande.
Eriks råd #1: Fatta ett strategiskt beslut att bli mer synlig i me- Eriks råd #4: Lär dig skriva ett pressmeddelande.
dia – och bestäm vad du vill att ni ska bli kända för.
- Ett pressmeddelande är bara ett sätt att meddela redaktörerna
- Jag intervjuade ett pr-geni till företagare i Norrland. Företaga- om vad som har hänt i ditt företag. Principerna är enkla – rubrirens strategi var att först fråga sitt nätverk hur hans konsultfir- cera slagkraftigt, sammanfatta nyheten i några meningar överst
ma uppfattades. ”Osexiga” och ”gubbiga” var svaret. Utifrån de och skriv nyhetsmässigt. Tänk att rubrik och ingress ska kunna
nedslående svaren spånade de fram nya värdeord som de ville kopieras direkt av den tidning som vill göra en notis. Följ upp ett
kommunicera utåt. Skapa nyheter utifrån dina värdeord, säger telefonsamtal.
Erik.
Eriks råd #5: Sätt fart i dag.
Eriks råd #2: Inventera ditt företag för att finna det som kan
- Avsätt två timmar i månaden till att komma på idéer till media.
intressera journalisterna.
Vinsterna är stora. Du kan tjäna mer pengar, höja din status och
Det finns alltid saker som ni företagare gör som är märkvärdi- få fler nya kunder genom din medverkan i media.
ga. Och det är de märkvärdiga sakerna som vi journalister är
Tack Erik för en mycket uppskattad föreläsning!
intresserade av. Du kan låta en av dina kunder eller klienter
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PÅ GÅNG—GÖTEBORG
BLI MEDLEM NU!!

20112011-1111-10—
10—Göteborg

Föreläsning med Eva Karlsson,
NLP idag och vart är NLP på väg, den
10 november, i Göteborg

Blir du medlem nu får du ett medlemskap för hela 2012
och betalar dessutom det lägre priset för föreläsningen.
Är du med på NLP föreningens Facebooksida så får du en
inbjudan till detta evenemang. Gå gärna in på NLP föreningens Facebooksida och visa att du kommer till detta evenemang.

Eva Karlsson, key note speaker på den internationella kongressen EXCELLENCE in SPORT & LIFE i Kosovo tidigare i år,
kommer till Göteborg den 10 november. Eva kommer att
dela med sig av sina erfarenheter och pratar om NLP i dag
och vart NLP är på väg.
Eva Karlsson är affärsekonom, en av grundarna av Nordic
Institute of MTNLP i Sverige, NLP Master Trainer och Mental
Tränare. Hon har erfarenhet som konsult i egen verksamhet
sedan slutet av 80-talet inom coaching, organisation och
ledarskap. Idag driver hon bl.a. NLP professionals TAD AB
tillsammans med NLP föreningens ordförande Eva
Hols.
Eva Hols, ordförande i NLP föreningen, kommer även att
vara med på mötet.
OBS! Föranmälan.
Anmäl dig genom att skicka e-post till:
anmalan@nlpforeningen.se senast den 8/11
Lokal:

Utbildningscentrum

EFTERLYSNING
Vill du utveckla andra samtidigt som du utvecklar dig
själv?

Karls Johanssgatan 72
Datum och tid: den 10 november kl 18.00-19.30
Anmälan är bindande. Kan du inte komma meddela fortast
möjligt, om du inte avbokar debiterar vi full avgift.
Investering:
Medlemmar betalar 150 kr kontant på plats.
Icke medlemmar betalar 250 kr kontant på plats

Vill du dela med dig av dina kunskaper om NLP?
Du som vill föreläsa eller hålla i en workshop eller practise
group, hör av dig till oss!
Ordförande: Eva Hols
Mobil: 070-755 23 88
E-post: eva.hols@telia.com
Event: Katarina Swedh Olsson
Mobil: 070-249 96 51
E-post: katarina@katapultcoach.se
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PÅ GÅNG—STOCKHOLM
20112011-1111-23

20112011-1111-28

Workshop om NLP och processer

NLP PracticePractice-group i Stockholm

Daniel Johansson (också styrelseledamot) kommer att guida oss fram i en utvecklande workshop, där vi lär oss att
tänka i nya banor.
Workshopen är uppbyggd som ett diskussionsforum kring
hur man lösa olika problem med hjälp av NLP. Workshopen
kommer att utgå ifrån olika problem som klienter har och
därifrån resonerar vi oss fram hur vi kan gå tillväga för att
hjälpa klienten hitta en bra lösning på problemet. Denna
workshop ger stora möjligheter till ett aktivt lärande för att
se hur man kan hantera en problemsituation på olika sätt.
Här delar deltagarna med sig av sina erfarenheter och ser
nya lösningar. Detta kommer att bli en mycket lärorik kväll.

Läs mer om Daniel Johansson:

Glada deltagare i practise group

http://www.sellingresources.se
Plats: Utsikten: Rhensgatan 20 (6 tr)
Tid: 18.00-20.30
OBS! Föranmälan. Anmäl dig på Facebook eller genom att
skicka ee-post till anmalan@nlpforeningen.se senast den
17/10 .
Anmälan är bindande. Kan du inte komma meddela fortast
möjligt, om du inte avbokar debiterar vi full avgift.
Investering:
Medlemmar betalar 150 kr kontant på plats.
Icke medlemmar betalar 250 kr kontant på plats.
BLI MEDLEM NU!!
Blir du medlem nu så får du ett medlemskap för hela 2012
och betalar dessutom det lägre priset för föreläsningen.

Den 2 November börjjade en Practise group I Stockholm. På
initiative av Malin William-Olsson. Malin är certifierad NLP
Practitioner genom A2U (Christina Ahlerup och Anna Ramberg) och hon vill genom denna practice-group skapa tillfälle
för lärande, integration och reflektion.
Denna practice-group ska träffas 1 gång/månad! Första
kvällens tema var ANKARE.
Nästa practice group
Datum: 28 november, kl 18.30-20.00.
Lokal: Café Utsikten, gruppmötesrum (meddelas efter anmälan).
Pris: Självfinansierande, vilket innebär att deltagarna delar
på lokalhyra. Ca 50 kr per person. Vid 4 eller färre deltagare
är vi hemma hos varandra, adress meddelas senast dagen
före practice.
Anmälan: Bindande anmälan senast 2 dagar innan till Malin, på mail malin.wo@bredband.net Anmäl med ditt namn,
e-postadress och mobilnr.
Kontakt: Malin William-Olsson malin.wo@bredband.net eller
0708-26 59 74
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Styrelsen och våra roller
Styrelsen har följande ledamöter
Ordförande
Kassör
Redaktionen
Eventgruppen
Webb/IT
Sälj och marknad
Suppleant

Eva Hols
Ulla-Britt Nyberg
Eva Hols
Vania Vicanolo
Katarina Swedh Olsson,
Christina Ahlerup
Andreas Elmertoft
Daniel Johansson
Göran Golcher

Arbeta i föreningen
Vill du vara med och utveckla NLP i Sverige? Vill du arbeta
aktivt i föreningen, kontakta ordföranden, eller redaktionen
om du vill skriva, eller eventgruppen om du vill föreläsa eller
har idéer om föreläsare:
Foto: Danielle Tsi

eva.hols@telia.com
event@nlpforeningen.se

Each One of you Reach Two!
Tack för att ni fortsätter att tala gott om föreningen till era
vänner och arbetskollegor.

Bli medlem
Du som läser Nyhetsbrevet men ännu inte är medlem:
gå med i föreningen genom att maila till
medlem@nlpforeningen.se, så får du en faktura på årsavgiften från och med nu och hela 2012 som ligger på 300
kr.

Foto: Giulio Mola
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