Frågans kraft
Upptäck det som redan fungerar
och låt det växa sig starkare!

Det finns inga neutrala frågor. Frågor förändrar vad vi fokuserar på. Frågor
förvandlar vad vi känner, ändrar vad vi gör och guidar oss i våra val. Frågan är
gnistan som startar förändring – och verklig, blomstrande utveckling väcks till liv av
styrkebaserade frågor.
Se dig själv formulera frågor som:
• Stimulerar till nya tankar och idéer
• Ger dig själv och andra möjlighet att fira dagliga framsteg
• Väcker liv i berättelser om framgång som stärker

Var
City Conference Centre
Norra Latin Drottninggatan 71B
Stockholm

• Får människor att komma samman och lära nytt
• Bjuder in framtidens möjligheter
• Skapar förutsättningar för positiv handlingskraft
I denna workshop får du tillsammans med andra öva på
frågandets konst. Steg för steg guidas du i hur du skapar
styrkebaserade frågor i praktiken. Du lär dig att väva in dem i
intervjuguider för samtal och dialog i en-till-en-interaktioner,
för team och arbetslagsmöten och för strategiska arbeten i
organisations- eller samhällsutvecklande sammanhang.
Under denna dag kan du ta nästa modiga steg på din positiva
utvecklingsresa. Du kommer lämna denna dag med en stor
portion av inspirerande frågor… och ha en spännande spelplan
för att börja ställa dem.

styrkebaserad.org
daniel@styrkebaserad.org
073-818 19 09

Daniel Richardsson
Grundare och VD
Styrkebaserad
Daniel är en av Sveriges främsta konsulter, översättare,
utbildare och workshopledare i styrkebaserad utveckling
och Appreciative Inquiry.
Daniel inspirerar dagligen – genom frågandets konst –
chefer, ledare, medarbetare och deltagare att med enkla
grepp höja kvaliteten på produkter, tjänster och dagliga
upplevelser.

När
Torsdag 26 januari 2017
09.00-15.30

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
Anmälan gör du här!

Kostnad:
5 900:-/person (exkl. moms)
I priset ingår frukostmacka,
lunch och fika samt boken
Styrkebaserad Teamutveckling.

paradigma.nu
anna.fundin@paradigma.nu
070-200 31 61

Anna Fundin
Grundare och ägare
Paradigma.
Anna är en erfaren workshopledare, utbildare och
verksamhetsutvecklare – och en av Sveriges få
internationellt certifierade facilitatorer.
Anna strävar efter – i allt hon gör – att med verksamhetens
mål i fokus skapa energi, glädje och engagemang –
eftersom hon har en stark övertygelse om att det är då
människor mår och presterar bäst.

