Heart – nätverket med hjärta!

Välkommen till CoachHeart det pro
fessionella nätverket för Livscoacher
på Strandska Utvecklingshuset! 
Syftet med nätverket är att inspirera, stödja, ut
mana varandra. Vi vill öka möjligheterna till den
framgång du längtar efter både som professionell
coach och som människa. Genom fler coaching
verktyg och färdigheter stärker vi v arandra.
Strandskas utbildningar innebär ofta en genom
gripande transformation för våra deltagare,
medan omgivningen kanske inte förändras på
samma sätt. Det är en av anledningarna till att
många av våra deltagare efterfrågar en möjlighet
att mötas i Strandskas anda och gemenskap även
efter utbildningen.
9 december
Kroppens visdom – en
nyckel i coachingen
DEC

11 november
MOD-att röra sig
i det okända

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett
gemensamt lärande med fokus på potentialen.
Det blir ett starkt stöd i vardagen att fortsätta
din personliga utveckling var du än befinner dig
på din coachingresa.
Varmt välkommen!
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Träffarna är på torsdagar en gång i månaden
kl. 15.00 – 17.00 och är kostnadsfria för dig!
OBS! Första träffen är en heldag kick-off den 18 september på Fars Hatt i Kungälv (se separat inbjudan).

SEP

18 september
Potentialdagen
kick-off

OKT

14 oktober
Coachens egen
personliga utveckling

Strandska

Manage, Lead, Coach

Det är med stor glädje som vi kommer att starta
upp vårt nätverk exklusivt för Strandskas delta
gare igen, med start den 18 september. Sedan
online via Zoom. Vi kommer att träffas online
med olika teman enligt årshjulet nedan och har
även möjlighet till coaching.
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Coach

12 maj
Metaforer och
visualisering

Utskick och reflektion

Anmälan till Coach Heart
årshjulet för hela året
till jessica@strandska.com
Länken till mötet skickas till dig på morgonen samma dag.
Strandska Utvecklingshuset AB 

www.strandska.com

