
  

Mastering Life's Energies
Vore det OK om livet blev enklare?

"Det finns bra kurser, där man tar med sig saker hem, 
inspirerande kurser där man blir jättepeppad. Sen finns det 

livsomvändande kurser, där man går hem och känner att livet 
aldrig mer kommer att bli som förr. 
MLE är i den sistnämnda kategorin”

Lena Lundqvist, VD, SHIFT Education AB
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Under denna kurs kommer du att se och uppleva hur du kan skapa och uppnå resultat
med klarhet, fokus, lätthet och grace. Du kommer att få kraftfulla och effektiva 
verktyg för att ta fram din egen och andras naturliga kreativitet och energi.
Som ansvarstagande individer letar vi ofta efter förhållningssätt och verktyg som är till
gagn för alla inblandade. Detta stämmer särskilt väl när vi befinner oss i turbulenta 
förändringsperioder. Här kommer du att lära dig hantera de fundamentala principerna 
för att arbeta med livets olika energiformer. Kursen vänder sig till dig som vill få 
konkreta verktyg för att nå resultat för dig själv, dina medarbetare och din 
organisation.

Kurslokal
Ersta Konferens, Erstagatan 1 K, 116 91 Stockholm
Investering
4 dagar, mellan kl. 9-17 den 12-15 april 2013
16.500 kr. ex. moms
10% boka-tidigt rabatt vid anmälan mer än 2 månader innan utbildningen.
Information
Ulrik Lork, ulrik@coachingexcellence.se, 0708-619181
Ursula Lork, ursula@coachingexcellence.se, 0706-311838
www.coachingexcellence.se
Anmälan
https://dinkurs.se/masteringlifesenergies

Utbildningen:
Upptäck Din Livsenergi visar hur du på ett lättbegripligt och kraftfullt sätt skiftar fokus 
från tvivel och oro till målmedveten handling så att ditt arbets- och privatliv blir mer 
fokuserat och upplevs enklare. Du kommer att träna på väl beprövade verktyg som 
hjälper dig och dina kunder att fokusera på mål som är viktiga och meningsfulla. Du 
kommer att få lära dig att använda de sex energiformerna för att skapa de resultat du vill 
ha. Genom att använda dessa verktyg kommer du att utveckla meningsfulla 
kundrelationer, blir mer produktiv och öka lönsamheten. Du blir helt enkelt mer effektiv.
Denna utbildning ger dig 26 CCE-poäng att använda vid certifiering eller omcertifiering hos ICF.

Kursledning:
Maria Nemeth, doktor i psykologi med 22 års klinisk erfarenhet och Master Certifierad
Coach med över 10.000 timmars coacherfarenhet, är en internationellt erkänd talare och 
seminarieledare. Hon har skrivit böckerna The Energy of Money och Upptäck Din 
Livsenergi och är grundaren av Academy for Coaching Excellence i Sacramento, USA.
Ursula Lork, legitimerad psykolog och egen 
företagare sedan 1988. Hon har specialiserat 
sig inom organisationspsykologi och profes-
sionell coaching, Ursula arbetar som konsult & 
kursledare samt skriver och översätter böcker.
Ulrik Lork, PCC-certifierad coach och 
organisationskonsult som specialiserat sig på 
att kombinera ledarutveckling med coaching. 
Han har mer än 25 års yrkeserfarenhet från 
en rad olika områden inom näringslivet.
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