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bEkännElsEr 
om konstEn att lEda sig själv
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ann-CharlottE E nordEnson
Reflektioner, beprövade tips och några handfasta verktyg.

ann-charlotte e nordenson har arbetat med 
individer, grupper och ledare, i och med organi-
sationer, i dryga 33 år. Sedan över 20 år tillbaka är 
hon verksam i sitt eget företag. Hon arbetar med 
aktivt utvecklingsarbete med chefer och ledare, 
lednings- och personalgrupper, chefs- och kom-
munikationsutbildningar samt förändringsprojekt. 
Hon är utbildad socionom och har gått på Gestalt-
akademin i Skandinavien, en fyraårig utbildning 
som organisationskonsult på gestaltterapeutisk 
grund. I sitt sökande efter utveckling håller hon 
även på att avsluta en treårig traumaterapiutbild-
ning, Somatic Experience se. 

Hennes devis har i alla år varit att tillväxt och 
utveckling inte består så mycket i att avlägsna våra 
svårigheter som att växa med dem. Att alla har en 
inneboende kraft att plocka fram om man ger sig 
själv tid till det.

www.nordresurs.com
ISBN 978-91-637-6082-2

människor har En innEboEndE 
kraft oCh förmåga att finna svar 

på sina Egna frågor. 

Vi behöver inte fler nya lösningar utan snarare mer trygghet och stabilitet. Vi 
behöver utveckla verktyg för att känna att vi har en grund att stå på. I ett allt mer 
oförutsägbart samhälle blir våra relationer och vår förmåga att vara i relation med 
andra vår främsta grund och vår trygghet. Vi behöver lära oss att vara i vår kropp. 
Att uppleva med våra sinnen och bli medvetna om vad vi känner när vi står med 
våra fötter på marken. Att finna någon form av stabilitet i en miljö som inte går att 
ta för given.

Med denna bok vill jag ge dig som läser möjlighet att stanna upp en stund, få 
tillgång till din inneboende kraft och förmågan att utveckla ditt ledarskap för 
att kunna leda dig själv.

På ett personligt sätt berättar Ann-Charlotte E Nordenson i den här boken om sin 
egen väg till att leda sig själv i en föränderlig omgivning. Hon tar sin utgångspunkt i 
tolv WOW, tolv viktiga insikter, och blandar sina personliga erfarenheter med teorier 
och konkreta verktyg för att inspirera till fortsatt utveckling.
     Ann-Charlotte E Nordenson har arbetat med individer, grupper och ledare, i och 
med organisationer, i dryga 33 år. Sedan över 20 år tillbaka är hon verksam i sitt 
eget företag. Hon arbetar med aktivt utvecklingsarbete med chefer och ledare, 
lednings- och personalgrupper, chefs- och kommunikationsutbildningar samt 
förändringsprojekt. Hon är utbildad socionom och har gått på Gestaltakademin i
Skandinavien, en fyraårig utbildning som organisationskonsult på gestaltterapeutisk 
grund. I sitt sökande efter utveckling håller hon även på att avsluta en treårig 
traumaterapiutbildning, Somatic Experience se. 

BOKA TID FÖR PERSONLIG UTVECKLING OCH EGEN REFLEKTION. 

NY KURS

Du får ta del av kreativa, 
beprövade verktyg för att 
- bli tydligare för dig själv 
- hitta din livsglädje och energi
- ge dig möjlighet att leda dig 
   själv den väg du vill gå.

Enkelt bildskapande och reflekterande samtal 
är våra metoder. (Du behöver inte ha vana av 
att måla och teckna, material ingår.)

Vi utgår från boken; En ledarskapskonsults 
bekännelser, om konsten att leda sig själv. (Ingår i 
kursavgiften.)

Vi träffas vid sex tillfällen varannan vecka, 
kl 17.30 – 20.30, med start 30 september 2015.
(Begränsade platser, max 8 personer i grupp.)
Kursavgift: 1995 kr privatbetalande, 2995 kr 
företag exkl. moms. Material och bok ingår.

Plats: 
Ateljé 21, Vallgatan 21, Göteborg 

Anmälan: 
ann-charlotte@nordresurs.com 

Frågor: 
Ann-Charlotte tel 0705-637799
Gunilla tel 0708-570217

Presentation av kursledare: 

Ann-Charlotte Nordenson
Socionom, diplomerad organisationskonsult vid 
Gestaltakademin i Skandinavien, författare till boken; 
En ledarskapskonsults bekännelser.
Aktiv utövare av yoga och mindfulness.
E-post ann-charlotte@nordresurs.com  
www.nordresurs.com 

Gunilla Eklund-Berglöw 
ArtDirector, illustratör och grafisk formgivare.
Formgivare, fotograf och bollplank till boken; 
En ledarskapskonsults bekännelser.
Under handledning och utbildning på Bildterapi-
institutet Niarte (3-år, steg 1 psykoterapeut)
Aktiv utövare av yoga. 
E-post gunilla.eklund-berglow@comhem.se


