CoachHeart – nätverket med hjärta
Välkommen till CoachHeart det professionella nätverket för Lifecoacher på Strandska Utvecklingshuset!
Syftet med nätverket är att inspirera, stödja, utmana varandra och att öka möjligheterna till den framgång
du längtar efter både som professionell coach och som människa. Vi stärker varandra med flera
coachingverktyg och färdigheter.

Höst program 2019
12 september kl.15-18 Energicoaching
Ledare: Anna Björk
12 september kl. 18.30-21.00
5th Dimensional Happening
Ledare: Eva Ariela Lindberg, artist

Välkommen till första nätverksträffen efter sommaren och The 5th
Dimensional Happening! OBS! Vi börjar kl. 15.00 med att knyta nya
kontakter och träna medveten energicoaching. Vi äter en lättare måltid
tillsammans ca kl. 18.00 och sedan går vi vidare till nästa spännande del i
dagens program: frigörande och skapande dans till multimedia
konstverk! Obs! Ta gärna med vita kläder samt vit huvudbonad eller sjal
till kvällen.
Kl. 18.30-21.00 The “5th Dimensional Happening” is a visual delight, in

where Eva’s oil paintings are projected into space accompanied with
music, and guests are welcome to move inside the colorful
projection. The artwork displays dynamic movement from a fanciful
landscape combining figurative images and cosmic symbolism. Ledare:
Eva Ariela Lindberg: www.evaariela.com

23 oktober kl. 9.30-12.00. Coaching
for your business
Ledare: Anna Björk

23 oktober kl. 13-16. Boost your
business!
Ledare: Alessio Crociani

Coaching for your business– passion, målsättning, utmaningar, vägen
framåt! Vad är din affärsverksamhet för dig?
Ledare: Anna Björk
______________________________________
Boost your business! Introduktions kurs för dig som vill lyckas med din
coachverksamhet! ”Avoid to waste time and money, reduce the risk of
failure and use our experience to success!”
Ledare: Alessio Crociani, coach på Wellness&Business
OBS! Ni som har varit på Alessios kurs förra året, har möjlighet att
fortsätta med påbörjad coaching i egna ämnen.

15 november, kl. 9.30-16.00.
Familj och Relationer.
4 december, kl.17-19. Jul fika &
Coaching inför 2020!
Ledare: Anna Björk

Familj och relationer. Vad gör du som coach när du möter klienter med
svårigheter i sina relationer? Under dagen kommer du att få flera
coachingfärdigheter samt fördjupad förståelse vad som egentligen pågår
i en relation! Detta kommer att hjälpa dig som coach att öppna upp en
helt annan relations värd i ditt klientarbete och kanske även för dig själv?
Ledare: Anna Björk, Thomas Andersson
Välkommen till Jul Coaching med fika! Vi blickar tillbaka på året som
har varit, reflekterar och coachar utifrån insikterna in i det nya året 2020!

Detta är CoachHeart på Strandska!
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CoachHeart är ett nätverk för professionella coacher som vill utvecklas vidare.
Vi har minst 6 spännande träffar/år.
1800 kr ex. moms för ett års medlemskap
Workshops & Coaching som stimulerar utveckling.
Nya kontakter i ett glädjefyllt och dynamiskt nätverk!
Bjud med dig 1 gäst till någon av träffarna kostnadsfritt!
Få stöd i:
- Utvecklingen till att bli en enastående coach
- Att skapa en framgångsrik verksamhet
- Personlig utveckling och transformation
Mingel och fika

Anmälan senast dagen innan eventet till Anna Björk: anna.bjork@strandska.com
Eventets adress: Stora Badhusgatan 18-20, hiss 2, vån 5 i Göteborg Tel: 070-306 85 81
www.strandska.com

