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Følg dit indre kompas

Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom!
Vi byder endnu engang velkommen til "Gå gladere hjem fra
arbejde end da du kom!" med Freddy Meyer onsdag den 
25. april 2012, kl. 17-19 i Lyngby. 

2011 har på alle måder været et godt år...
med mange spændende opgaver og engagerede kursister. 

          Vi har igen i år holdt over 500 
          kurser med mere 15.000 deltagere 
          – og det er vi stolte over. 
          Vi vil gerne benytte lejligheden til at 
          sige tak til vores kunder for et godt 
          samarbejde. 
    
          Glædelig jul og godt nytår!  
          SUPPLEMENT AS

Et nyt års kommen er for de fleste en oplagt mulighed for at 
give tilværelsen et grundigt servicetjek. Er jeg på vej i den 
rigtige retning? Er der flere smil end tårer? Er der dårlige 
vaner som skal skrinlægges? Nytårsforsætterne bliver måske 
igen i år fyldt (?) med gode klassiske intentioner: ”Blive bedre 
til at sige fra”, ”motionere noget mere”, ”spise sundere”, 
”være mere nærværende”…

I jagten på ”det gode liv”, hvor vi selvfølgelig spiser økologisk, 
løber 3 gange om ugen, sover 8 timer hver nat og i øvrigt 
ligner alle de andre, risikerer vi at miste noget ganske 
dyrebart: Vores autenticitet.

SUPPLEMENT har i 2012 valgt at sætte fokus på autenticitet, 
og opfordringen fra os lyder: Udskift de klassiske og 
fortærskede nytårsforsæt med et godt langt kig i spejlet. 

Du kan komme helt ud af kurs, hvis du ikke følger dit indre 
kompas. Du bliver styret af det ”man” gør,  du spiller en rolle, der slet ikke er dig, og ender i en 
situation, hvor du må spørge dig selv: Hvad gør jeg her? Er jeg tro mod mig selv?

I stedet for at overtage og acceptere det, der er moderne, skal du følge dit indre kompas – være 
autentisk – og bruge din tid og dit arbejde til at komme i den retning, du brænder for.

TILMELD DIG HER

NU

LÆS MERE OM KURSET HER

NU

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 26-27/1 2012 

Knæk et regnskab – København: 30-31/1 2012 

Positiv psykologi – København: 8/3 2012 

Knæk et regnskab – Århus: 29-30/3 2012 

Hurtiglæsning – København: 12/4 2012 

Styr på tiden – København: 3/5 2012 

Økonomistyring og budgettering – København: 8/5 2012

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – København: 10-11/5 2012 

Slå Facebook i din undervisning – København 13/6 2012
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