
Det här informationsbladet riktar sig till privatpersoner som söker förändring och vägledning i någon relation eller

situation i familjen, yrkeslivet eller något annat sammanhang. Vi arbetar emellertid även i skolor och andra offentliga och

privata verksamheter i syfte att underlätta samspel, relationer och lärande. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta

oss på 0733-94 53 88 eller info@relationerochlarande.nu!

För att underlätta för dig att:

• Handha och lära av meningsskiljaktigheter, utmanande beteenden och krävande situationer.

• Förebygga, lösa och reducera (vardags)konflikter, osämja och dålig stämning.

• Möta dina egna och ta emot andras känslor och reaktioner.

• Skapa ömsesidigt givande samtal och möten.

• Främja samarbete och samlevnad.

• Öka ditt och andras välmående.

... så erbjuder jag i samarbete med Adito AB träning, utbildning och kurser i Kommunikativt Ledarskap för Ömsesidig

Förståelse med Klassiskt Klarspråk (Utförligare beskrivning följer nedan). I denna hjälper vi dig upptäcka nya mer

fruktbara sätt att se på dig själv och andra och de mellanmänskliga utmaningar du upplever. Många deltagare säger att

det har en stärkande effekt, så här säger Caroline Davidsson efter att ha deltagit i träning:

I nämnda process lär du dig bland annat mer om dig själv och hur du kan tänka, uttrycka dig och agera för att...

... förstå och nå andra människor.

... skapa hållbara överenskommelser.

... avstyra dispyter som stjäl tid och kraft.

... minimera argumentation och låsta positioner.

... väcka dina barns, din partners och andras vilja att lyssna på dig.

Träningen och utbildningen bygger på pedagogiken och språket Klassiskt Klarspråk. Klassiskt Klarspråk föddes 1992 i

mötet mellan Sebastian Amseldus (beteendevetare, pedagog och yoga- och meditationslärare), Marshall Rosenberg

(psykolog och grundare av Nonviolent Communication), Danaan Parry (psykolog och expert på konfliktlösning) och

Maylie Andersson (redaktör och kommunikationsspecialist). Sen dess har tusentals personer tränat och utbildat sig med

hjälp av pedagogiken och dragit nytta av språket i sina relationer.

Pedagogiken är bland annat utformad för att medvetandegöra varför vi människor uttrycker oss och beter oss som vi

gör. Språket underlättar för användaren att säga det hen vill ha sagt så att andra lyssnar och förstår. Så bidrar Klassiskt

Klarspråk till att förebygga, lösa och reducera mellanmänskliga problem eller med andra ord att hjälpa dig få kontakt,

skapa ömsesidigt givande samtal och möten och främja samarbete och samlevnad och nå ökat välmående.

Vi finns för att underlätta... Välkommen att uppleva skillnaden du också!

Vill du fråga något når du mig, Ola Andersson, på 0733-94 53 88 eller ola@relationerochlarande.nu.
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”Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor

och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på”.

Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före utbildningen

upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor och jag är mycket tacksam för de

perspektiv och aha-upplevelser jag fick möjlighet att ta med mig.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill

uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att delta i träning i Kommunikativt

Ledarskap för Ömsesidig Förståelse med Klassiskt Klarspråk.”

ÖNSKAR DU DIG FÄRRE KONFLIKTER OCH ENKLARE RELATIONER?
I FAMILJEN, YRKESLIVET ELLER ANDRA SAMMANHANG...
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