
Coaching & Meditation
Ny grupp startar 25/9 2010

Coaching & Meditation är en utvecklande process för dig som har börjat lära känna dig själv på ett 
djupare plan. I en kärleksfull och stödjande miljö, tillsammans med likasinnade, får du möjlighet att 
fortsätta öppna upp för din inre rikedom och  omsätta din  längtan i ditt dagliga liv. 

Processen

Verktygen vi använder är coaching, meditation 
och kroppsrörelse. Kroppsrörelse och andning 
hjälper dig att öppna upp instängd energi. 
Meditationen tar dig till din inre sanning och 
utifrån den stödjer dig coachingen i att 
manifestera din längtan i ditt liv. 

Du skapar inspirerande mål och konkret 
handlingsplan för din utveckling. Du kartlägger 
vad du behöver för stöd och vad du behöver 
träna på. Du tittar på vilka val du behöver göra 
för att komma dit du vill och vilka vanor som styr 
ditt liv.

Du tränar på att vara din egen bästa vän. Att 
lyssna på din inre röst som vet vad som är bäst 
för dig, vad du innerst inne mår bra av, vad som 
ger dig energi. Vi riktar fokus på en kärleksfull 
och accepterande inre dialog och förminskar de 
dömande rösterna.

Du tränar på att byta ut tankar och handlingar 
som står i motsats till din önskan om vart du vill 
befinna dig i livet till handlingar och ett varande 
som tar dig åt rätt håll. Du tränar också på att 
vara i din kropp, medveten och närvarande, här 
och nu. 

Kursfakta

Vi arbetar i grupper om 6-12 personer för att 
kunna stötta varandra till långsiktig förändring.

Processen innefattar 7 ledarledda träffar om 4 
timmar, förutom den första träffen som är 7 
timmar. Utöver det sker 2 träffar utan ledare 
(datum bestämmer gruppen under kursen).

Mellan träffarna tillkommer individuellt 
hemarbete med olika övningar och uppgifter. 

Datum

lör 25/9 kl  10-17
tor   7/10 kl  16-20
tor   21/10 kl  16-20
tor 11/11 kl  16-20
tor 25/11 kl  16-20
ons   8/12 kl  16-20
tor 16/12 kl  16-20

Kursen hålls hos Existens, Adolf Fredrik 
Kyrkogata 13 i centrala Stockholm.

Pris:
Privatperson:    8.500 kr inkl moms.
Företag: 14.000 kr inkl moms. 

Kursledare är Karin Persson Haas. 

Karin har lång erfarenhet som chef, ledare och egen företagare.
En djup kris blev starten till en ny orientering i livet och efter 
flera år av kurser och utbildningar inom personlig utveckling 
arbetar Karin idag som  coach i det egna företaget och som 
gruppledare på Mullingstorp Utbildning & Hälsa.
Läs mer om Karin på www.karinhaas.se
och www.mullingstorp.se .

För mer information ring 070-2799591 eller skriv till karin@karinhaas.se

www.karinhaas.se


