Våga växa som ledare och människa!
Fajv – inre ledarskap vänder sig till ledare som vill utvecklas på djupet.
Människor som är nyfikna på sig själva och som är öppna att vilja utgå från
hela sin potential i utvecklingsarbetet.
Fajv – inre ledarskap kom till när tre goda ingredienser hälldes genom en tratt,
traditionell ledarskapsutveckling, existentiell holistisk syn på människan och NLP.
Till detta lade vi till våra personliga erfarenheter inom ledarskap, utveckling och
utbildning samt vår ambition att dela upplevelser och insikter med andra.
Traditionell utbildning
Bygger i grunden på att människan logiskt ska förstå, ta emot innehåll
och innebörd rent analytiskt för att sedan omsätta till egen kunskap.
Existentiell, holistisk syn på människan, lärande och utveckling
Erfarenheter vi inhämtat på våra egna resor genom livet, egna genomförda
utbildningar och personliga erfarenheter som ledare, föräldrar och människor.

Erik

NLP - Neurolingvistisk programmering
NLP är ett samlingsnamn på en uppsättning kraftfulla och enkla förhållningssätt,
modeller och tekniker för personlig utveckling och effektiv kommunikation.
Wallby Säteri - en optimal miljö
Vi vet att miljön man vistas i är viktig för att uppnå bästa möjliga resultat.
På Wallby är vi ensamma som grupp vilket innebär att vi har hela Säteriets
resurser till vårt förfogande. Den storslagna naturen runt Wallby är ytterligare
en faktor som påverkar helhetsupplevelsen under vistelsen.
Varmt välkommen!

Cecilia

Utbildningsansvariga
Erik Bengtsson – Jag är en pragmatiker. Det som fungerar använder jag.
Utveckling och växande är starka drivkrafter, både för mig personligen, och att bidra
till det i samarbetet med andra .Jag har många års erfarenhet som utbildare och
ledare inom försvaret. Idag arbetar jag som ledarskapstränare och coach med fokus
på utvecklings- utbildnings- och organisationsfrågor.
076 - 827 01 35, erik @ fajv.se
Cecilia Navik-Holst – Jag hjälper företag, team och individer att utvecklas, hantera
utmaningar och förverkliga sina mål. Min bakgrund är som biträdande psykolog och
jag har tidigare arbetat som Försäljningschef och Marketing Manager på Telia. Min
strävan är få ihop själ, hjärta och hjärna, samt att få människor att växa, både som
individer och i sin yrkesroll.
070 - 584 10 74, cecilia @ fajv.se

För mer information och anmälan, besök vår hemsida www.fajv.se

