Få ny inspiration
til udvikling af din
organisation
Få mod til at gå ind i - i stedet for udenom
Genkender du...
Samarbejdsproblemer eller dårlig trivsel?
Konflikter og stressramte medarbejdere?
Beslutninger der ikke virker, selvom
alle er enige?
Uhensigtsmæssige arbejdsmønstre
fra dig selv/andre, der spiller sig ud
igen og igen?
Kan du sige ja til et eller flere af ovennævnte spørgsmål, så
Er dette arrangementet måske noget for dig.
W o r k s h o p p e n er målrettet til dig, der er nysgerrig på
hvordan du får fat i årsagen til problemerne fremfor at
symptombehandle. Hvad nu hvis ”det er problemet, der er
problemet, og ikke personen, der er problemet”.
Symptomer på konflikter, stress og manglende flow fortsætter indtil årsagen til problemstillingen er fundet. Vi kigger
på organisationens/virksomhedens udfordringer og dilemmaer ud fra en systemisk vinkel.
Workshoppen bliver et mix af korte oplæg, praktiske øvelser
og vidensdeling. Du vil også møde en leder, der anvender
metoden i udvikling af egen organisation, og som vil dele ud
af sine erfaringer med metoden.

OM METODEN

PRIS

Kr. 500,00 incl. kaffe/te, frugt, sandwich.
Beløbet er excl. moms

TILMELDING admin@kongruens.dk eller på tlf. 2129 0845.

Systemisk opstilling er en metode, der sigter mod at
klarlægge s k j u l t e dynamikker og strukturer i
organisationer. Metoden kan løsne op for fastlåste og
destruktive problemstillinger og skabe mulighed for ny
forståelse, engagement og kreativitet - både i arbejdslivet
og privatlivet.
Metoden anvendes med stor effekt over hele verden, og er
stærk på vej ind over Danmark.

OM MIG

Vil du virkelig skabe
forandring, skal du
have fat i roden!

Jeg er businesscoach, procesleder,
erhvervspsykoterapeut, Int. Master i Systemisk
opstilling, og stifter af Center for Systemisk Opstilling
Mit motto er ”flyt dig”
Jeg har flyttet mennesker og organisationer i mere
end 20 år. Er bestyrelsesaktiv, afholder kurser i
indland og udland i udvikling af ledere.

www.kongruens.dk

