Vill du få ut mer av livet, känna livsglädje
och förverkliga dina drömmar?
En upplyftande och positiv föreläsning om hur drömmar
och visioner blir verklighet. Tänk om det är enklare än vi tror?
Mia de Neergaard livsinspiratör som förverkligar sina drömmar!
Mia visar hur du genom att förändra ditt fokus kan förvandla ditt liv.
Du får veta hur du kan leva och leda dig framgångsrikt från hjärtats röst.

Kvällen vibrerar av härlig glädje och skaparkraft!





Skapa dig ett glädjerikt liv -hur du byter tristess mot passion
Använd alla dina resurser – medvetet självledarskap
Möt ditt genuina jag - ladda dig med kärlek och självkänsla
Höj din energinivå – känslan vinner här och nu

Karlstad onsdagen den 13 februari 18.30
Välkommen till en gnistrande föreläsning som lyfter dig
och tar dig från ord till handling!
Stadshotellet
Kungsgatan 22 Karlstad
Kl 18.30 – 21.00
Entre 290 kronor Drop in i mån av plats
370kr. Alla får var sin goodiebag!

Boka biljetter via humanpotentialshop.se
eller bankgiro 124-2494 Soleva Education
Arrangörer på plats
Eva Solberg 070-5738642
Marie Barthelsson 070-5580207

MIA DE NEERGAARD förläsare,
livscoach och inspiratör med 20 års
erfarenhet av personlig utveckling.
Hon har hjälpt tiotusentals
människor hitta nycklarna till ett
rikare liv, såväl organisationer som
privatpersoner. Mia är grundare av
EQ-programmet och
utbildningsföretaget Human
Potential som ger kurser i
emotionell hälsa och medvetet
självledarskap. Mia har gett ut 3
självstärkande cd.

Kontakt humanpotential.se
info@humanpotential.se 040-456102

”Mia fick oss medvetna om hur våra små tankar styr både våra känslor och handlingar”.
"Mycket givande och insiktsfullt - kan inte tänka mig att någon går härifrån oberörd."
" Outstanding, har inte upplevt något liknande!”
”Du gav mig oerhört mycket inspiration och en stor skjuts framåt, tack!"

VINN EN AV MIA´S CD:
När du bokat biljett sänd oss tre
mailadresser till vänner du tror
skulle uppskatta föreläsningen.
Vinnaren dras under kvällen.

Du lämnar kvällen med ett leende på dina läppar, ny energi och en välfylld goodiebag!
Anmäl dig redan nu till Mias kurs i Karlstad 9-10 mars.

Förmånligt CD paket på
föreläsningen!

