UTVALT

av MANAGEMENT STUDIO
>> Ta chansen att uppleva
när Björn Natthiko Lindeblad, “finansvalpen”
som blev munk, delar med
sig av sina livserfarenheter.
Björn Natthiko Lindebland bröt upp
från en lovande karriär som ekonomichef
på svenska AGA och sökte efter livets
mening. Han gav bort allt han ägde och
flyttade till ett kloster i Thailand. Levde
16 år som munk både i öst och väst och
fick namnet Natthiko som betyder “Den
som växer i visdom”. Sedan 2008 är
han tillbaka i Sverige och är en mycket
omtyckt föreläsare.
Björn gjorde succé som sommarpratare i
Sommar P1 och blev utsedd till lyssnarnas val 2012. Intervjuades tidigare i
Stina Dabrowskis program år 2010 och
under 2014 i Renées Rubriker och Malou
efter Tio.
Du kommer att få ta del av Björns yttre
och inre resa med humor och värme.
Björn berättar om ögonblick han aldrig
glömmer och om besluten som förändrade nästan allt. Han delar sin visdom och
om konsten att leva i nuet, om stillhetens
värde och om intuition, gåvan vi alla fått.

Onsdag 10 juni

Björns förhoppning är att du efteråt känner dig berikad, stark och får med Dig
en känsla av innerlighet & samhörighet.
Varmt välkommen till en föreläsning du
kommer att bära med dig länge.

Tid

14.00–16.30

Pris

795 kr/inkl moms

Plats

Management Studio,
Engelbrektsgatan 7B

Anmälan Telefon | 031-65 47 00
e-post | info@managementstudio.se
Begränsat antal platser. Välkommen!

Nita Silverspjuth bestämde sig för att starta Management Studio, ett nytt helhetskoncept för dig som söker hållbarhet i dina affärer, ditt ledarskap och i din
livsstil. Behovet är stort och nu finns en oas mitt i stan som erbjuder spännande utveckling och omvårdnad inom personligt ledarskap, fysisk hälsa och existentiella frågor.
Att vänta innebär stora kostnader för både person och företag, Management Studio inspirerar till förändring och nytt liv! Vi har anlitat de bästa föreläsarna, terapeuterna,
coacherna och andliga ledarna för att Du skall våga. Vi väljer att våga sticka ut. Följ vårt program och våra erbjudanden under managementstudio.se Varmt välkommen!

Anmälan/kontakt
Nita Silverspjuth
+46 31-65 47 00 eller +46 708-45 40 50
nita.silverspjuth@managementstudio.se

Life management for leaders

Besök
Engelbrektsgatan 7B
411 27 Göteborg, Sweden
managementstudio.se

