
Integration retreat – bjud in mer av potentialen
Hur kan skilda världar mötas och gamla mönster luckras upp?

De här dagarna riktar sig till dig som arbetar med att bjuda in 
potentialen i grupper som facilitator/processledare/ledare. 
Som vi, är du nyfiken på hur du kan ta nästa steg för att ge 
förutsättningar för innovativa och kreativa lösningar mellan 
människor där de tar sin plats. Du vill känna att energin håller 
ända in i mål till förverkligande av era idéer.
Du har märkt att vi ibland pratar bort mötenas egentliga 
potential och hamnar i våra redan kända svar?

Några frågor som du kanske funderar över:
Vad finns, bortom orden, som kan skapa lärande på djupare nivå-
er, och hur når jag dit?
Hur kan jag öka variationen för att hålla energin hög genom mina 
möten?
Hur kan jag integrera det som ger mig energi i vardagen in i mitt 
arbetsfält? - Vilka av mina personliga praktiker kan jag integrera 
för att öka lärandet i grupper?
Vilket kreativt flöde finns naturligt i oss, som går att stödja och 
integrera in i våra vardagliga rutiner?

Du är välkommen till Öland, en magisk ö utanför Sveriges sydost 
kust. Vär intention är att nyfikna människor kommer att ansluta 
till vår utforskande ”expedition” och vi ska göra vårt bästa för att 
anpassa kommunikationen och materialet utifrån era behov av 
språk.

Vi introducerar några av våra praktiker, metoder och verktyg och 
vi inbjuder dig att dela med dig av dina favoriter. 

Varje morgon kommer du att uppleva Chrystal Singing Bowls 
som sätter dig i djupare hjärnvågor inför dagen. Ett sätt att skapa 
effektivitet på en ny nivå.
Vi använder även olika kreativa material för att komma djupare in 
i medvetenhet och släppa taget om gamla föreställningar - göra 
oss fria att se och verka bortom vårt vana jag.

För att skapa utrymme för samskapande och gemensam 
utforskning ramas upplevelsen in av metoder och verktyg från 
The Genuine Contact™ Program.

https://genuinecontact.net


Vårt retreat genomförs på Idélagret i Karlevi, Öland, Sweden.
Utbildningen startar på måndag den 30 September kl 9.30 och vi avslutar på tisdag den 1 oktober kl 16. Du är välkommen 
redan på söndag eftermiddag för en ”feast”, från kl 16. Barbecue och cermonier kan ”uppstå”.
Vi som fick inspirationen att bjuda in dig: 
Thomas Herrmann, Open Space Consulting, Utvecklingskonsult sedan 20 år och Genuine Contact Trainer. 
www.openspaceconsulting.com 
Cesilia Ekroth, Idélagret, Konstnär och soundhealer som utforskat utveckling under 20 år som facilitator/coach i organisationer, 
företag och på universitet. www.idelagret.se och www.bakomytan.se
Din investering för att delta är 7500 (Anställd) 5000 (Om du betalar privat eller är småföretagare) exklusive moms. Måltider är 
inkluderade.
Det finns en variation av boende i närheten, från Bed & Breakfast till hotell. 
Anmälan: Cesilia Ekroth, telefon +46 730 50 1900 eller e-post cesilia@idelagret.se 
Early bird: Om du anmäler dig och betalar före 15 augusti får du 10% rabatt. 

Var, när och vem är det som bjuder in?

http://www.openspaceconsulting.com
http://www.idelagret.se
http://www.bakomytan.se

