NLP-föreningen - den samlande, enande och utvecklande kraften för NLP i Sverige!

Varmt välkommen till NLP-konvent 2010 - 8 Maj på Hässelby Slott
Vi vill skapa något alldeles extra för våra
NLP-kollegor i Sverige!
Boka in 8 Maj i kalendern redan nu!
4 starka NLP-profiler med 4 perspektiv på att
använda NLP inom olika områden.
Program för dagen:
10.00 Föreningens medlemmar inleder dagen
med årsmöte där verksamhetsberättelse presenteras och ny styrelse väljs.

Fredrik Praesto är kanske mest känd för att
arbeta med hypnos och är dessutom utbildad NLP
-trainer av Bandler och utbildad i hypnos av bland
andra Paul McKenna. I denna föreläsning berättar
Fredrik hur han arbetar med en kombination av
hypnos och NLP.

Praktisk information:

Datum och tid: 8 Maj kl 10.00—ca 18.30
Plats: Hässelby slott i Stockholm.
På hemsidan www.hasselbyslott.se kan du även
finna resbeskrivning.
Pris: Medlemmar 400 kr
11.15—12.30 Författaren (till boken Ditt bästa
jag—oftare) och NLP-tränaren Niklas Daver inleder Icke-medlemmar: 650 kr (får ej delta på årsmötet)
dagen med att ge sin syn på hur du kan göra dina Bli medlem: 700 kr
5 kommande år till de bästa åren i ditt liv.
Fika 2 ggr samt lunch ingår i priset.
12.30—14.00 Lunch
14.00 - 15.15 ICNLP Master Trainer Inga Lill
Westman från Nordic Institute leder oss genom
olika övningar som hjälper till att träna upp din
sensoriska känslighet, en av grunderna till att bli
framgånsrik som NLP-utövare.
15.30—16.45 Maria-Pia Gottberg från Mental
Picture arbetar med social och emotionell kompetensutveckling hos individer, grupper och team.
Hon har tagit fram EQ-dockan och skrivit boken
Social och emotionell träning för alla barn. Här
berättar hon om känslor, tillstånd och konsten att
skapa goda relationer.
30 min paus

För er som reser till Stockholm så finns det möjlighet till boende på Hässelby slott. Kontakta
anne.harjula@fazer.se på Hässeby slott för information och bokning.
Anmäl dig snarast då antalet platser är begränsat.
För att säkra din plats måste vi få din anmälan
senast den 12 april.
Maila till anmalan@nlpsverige.com
Anmälan är bindande.
Avgiften för skall inbetalas på Bankgiro 56376882 senast den 14 april. Är du osäker på om du
är medlem eller inte, kontakta eva.hols@telia.com

17.15—18.30 Fredrik Praesto. NLP och hypnos är
en oslagbar kombination om du vill förändra dig
själv eller andra. Många gånger är det enklast att
kombinera klassiska hypnostekniker med NLP.
NLP-föreningen i Sverige - http://www.nlpsverige.com
Kontakt: info@nlpsverige.com

Information om föreläsningar, kurser mm
Det har varit intressanta, utmanande, lärorika och med internationella trainers i Sverige:
Att sluta i tid…

roliga 2 år som ordförande i NLP-föreningen i
Sverige. När jag tog över ordförandeposten var
min ambition att skapa något som inte fanns i
Sverige, en neutral mötesplats (utan särintressen) för NLP:are som överbryggar gränser. Där vi
kan lära av varandra, prestigelöst och med en
generös attityd. Syftet var Inte att sprida NLP i sig,
det är de olika utbildningsinstituten proffs på,
utan att skapa utrymme för vidareutveckling och
nätverkande för NLP:are.
2 år senare är grunden byggd, vi nådde delmålet
att få över 50 medlemmar på ett år från inga alls i
januari 2009. Vi har anordnat föreläsningar,
skickat ut artiklar, nlp-relaterade tips om böcker,
webbplatser, bloggar mm. Det är liv i föreningen
igen. Visionen lever, medlemmar och ickemedlemmar som besöker NLP-föreningens föreläsningskvällar kommer från alla olika skolor och
NLP-inriktningar och det blir en dynamisk mötesplats där alla med NLP-intresse är välkomna. Det
som finns nu är värt att bygga vidare på.
Jag känner att jag har gjort det jag ville, nu får
andra ta över och dra projektet vidare till nya
höjder. Därför väljer jag att inte ställa upp för
omval till styrelseplats.
Jag vill tacka min kollega Christer Björk för ett
mycket bra samarbete i Redaktionen och övriga i
styrelsen som kämpat på med att anordna event
under året. Jag tackar för den här tiden och
önskar den nya styrelsekonstellationen lycka till.

26 Maj, Stockholm
Keys to world-class coaching
Dr L. Michael Hall, grundaren och utvecklaren av
Neuro-semantics NLP berättar om Meta-coaching
och Neuro-semantics.
Anmälan till Sara Lee, sara@mindwise.se
19 Juni, Göteborg
Ta din coachning till världsklassnivå under 4
dagar med Master Trainer John Overdurf från
USA! Anmälan till: Mia, mia@strava.se
***
NLP-föreningens kassör har ordet:
Dags att bli medlem eller att förnya medlemsskap
i föreningen!
Nytt år betyder att det är dags att förnya
medlemsskapet i föreningen, eller om du ännu
inte är medlem att du nu går med i föreningen.
Pengarna som du betalar till föreningen går i
huvudsak till aktiviteter för medlemmarna. Genom ett medlemskap får du subventionerat/
självkostnadspris på föreläsningar och du stödjer
föreningen i dess ambition att utveckla en
gemensam plattform och ett växande
NLP-community.
Medlemsavgiften är 300 kronor och sätts in på
föreningens konto på bankgiro 5637-6882.
För faktura: Maila till eva.hols@telia.com

Patrik Fordell
Avgående ordförande i NLP-föreningen i Sverige
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