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Klokhet

– konsten att lösa problem
• Vad är en klok människa?
• Hur man utvecklar sin klokhet för att bl a 		
motarbeta de 7 nya dödssynderna
1. Falskhet, 2. Hat, 3. Hänsynslöshet, 4. Översitteri,
5. Trångsynthet, 6. Främlingsfientlighet, 7. Girighet

FMA presenterar Sveriges främsta föreläsare

Konferenser
www.fma.se

FMA presenterar Sveriges främ

Klokhet – konsten
att lösa problem
• Vad är en klok människa?
• Kan vi utveckla vår klokhet?
• Kan man lita på intuitionen?
• Motkrafter och dumhet

Att vara klok – det kan låta som något

i dåtid. I nutid talar vi mer om flexibilitet,
kompetens och att vara smart.
Inget kan vara mer fel säger Stefan Einhorn.

Aldrig förr har valfrihet varit större och bredare,

informationsmängden mer påtaglig och kraven
på anpassning och förmåga till omställning lika
självklara som nu. I nutid är tillgång till klokhet
och klokskap viktigare än någonsin.
Kloka människor fattar bra beslut.

Du är välkommen till Stefan Einhorns föreläsning som
ger oss tankar om klokhet i såväl arbetslivet som privat!
Med många exempel och tips ger Stefan Einhorn oss
de verktyg vi behöver för att bli lite klokare.
Stefan Einhorn är professor, överläkare, författare och föreläsare.

Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker, medverkat i otaliga radio och tv
framträdanden. Han är också framröstad som bästa lärare vid Karolinska Institutet.

Välkommen till en föreläsning du aldrig glömmer!

msta föreläsare! www.fma.se

Föreläsningen sker i samarbete med
och Trollhättans teaterförening

Platser för rullstolsburna finns i lokalen. Biljetter och faktura skickas till angiven
kontaktperson cirka en månad före föreläsningen.

Ja, vi kommer

Pris 395:-/pers exkl moms
Anmäler du minst 10 deltagare betalar du 370:-/pers exkl moms
...........................

personer.

till Stefan Einhorns föreläsning i:
Trollhättan 9 nov. Hebeteatern
Folkets Hus, Kulurhuset. Kungsgatan 25

Tid: 13.30-16.00
eller

Tid: 18.30-21.00

Företag
Adress
Postadress
Telefon nr
Kontaktperson
E-post
Underskrift
Köpinformation/Evt.ref.nr:
Anmälan är bindande och anmält antal deltagare debiteras. Biljetter och faktura skickas till angiven kontaktperson. Lagstadgad moms tillkommer.
Ingen faktureringsavgift.

Kontakta oss! Tel 070-631 93 95 eller mail: info@fma.se
Adress FMA konferenser Lidgatan 16, 871 61 Härnösand

Trollhättan 9 nov.
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betalar du 370:-/pers exkl moms

B

Porto
Betalt

Konferenser

www.fma.se

Förmedling av föreläsare …
Vi hjälper dig att hitta ”rätt föreläsare” utifrån dina önskemål.
Några av våra mest bokade föreläsare:
Mikael Andersson

Stefan Einhorn

Olof Röhlander

Livet är inte så pjåkigt
om man betänker
Björn Lindeblad
alternativet!
”Skapa drivkraft
& motivation”

”Rätt tillstånd
avgörande för resultatet”
”Varför är vi så himla
rädda för allting?”
”Byt väg – inte mål”

Klokhet -konsten att lösa
problem
• Vad är en klok människa
• Hur man utvecklar sin
klokhet
• Kan man lita på intitionen
• Motkrafter och dumhet

FMA
Har under snart 40
år arrangerat mer än
2000 föreläsningar på
orter stora som små,
och under samma tid
förmedlat föreläsare
till mängder av uppdragsgivare.
Några av våra uppdragsgivare:
Gällivare Kommun,
Väsby Kommun,
Lunds Kommun,
Karolinska Universitetssjukhuset, Livsmedelsföreningen,
chefsutveckling i
Bryssel, Volvo personvagnar, Rikspolisstyrelsen, Privattandläkarna, TV4 Group

Lasse ”brandmannen”
Gustavson

Civilekonomen som
sadlade om och blev
munk i både öst och
väst under 17 år

Porto

Hej företagare, organisationer
Vill du vara med som utställare, leverantör vid
våra välbesökta föreläsningar på orter stora som
små över hela Sverige?
Vi samarbetar med kända föreläsare och har en
bred målgrupp både inom den privata samt den
offentliga sektorn.
Du har kanske en vara/produkt eller tjänst du
vill visa upp... eller förstärka ditt varumärke?
Möjligheterna är många...

Ta kontakt med oss!
FMA konferenser
Tel 070-631 93 95
info@fma.se
www.fma.se

FMA presenterar Sveriges främsta föreläsare

Konferenser

Lidgatan 16
871 61 Härnösand

