HELGWORKSHOP MED KAY POLLAK
ÄNDRA DINA TANKAR - ÄNDRA DITT LIV
23 - 25 november 2018
Plats: Spa hotell och konferens, Vann i Lysekil

ALL FÖRÄNDRING
BÖRJAR MED DINA
TANKAR.

Bli den skapande kraft i ditt eget liv.
Välkommen på en inspirerande
workshop som har förändrat tusentals
människors liv. En upplevelse du inte
får missa!
Den bästa gåva du kan ge dig själv.

ETT UNIKT TILLFÄLLE FÖR
DIG SOM VILL SKAPA
FÖRÄNDRING I DITT LIV.

"Otroligt fantastisk helg!
Kommer att ha med mig detta
genom resten av mitt liv"

Det här är en livsförändrande helg om hur
våra tankar och trossatser påverkar våra liv.
En kurs full av skratt och insikter. Kay Pollak
ger dig inspiration och verktyg för hur du
kan ändra tankar som hindrar dig. Ingen har
under så lång tid som Kay inspirerat så
många människor till förändring.

"Andra gången jag går kursen.
Alla borde gå hans kurs"

Eva-Maria Söderlund

Eva Forstén

"Kursen är helt enorm!
Fantastisk upplevelse."
Torbjörn Frostmyr

För bokning av plats:
besök wimab.se eller
ring 031-91 50 40

Arrangör:
Wimab Inspiration

”Kay är helt fantastisk och
inspirerande. Inte en sekund
var tråkig.”
Sanna Grunér-Andersson

VAD FÅR DU MED DIG?

Du får verktyg och insikter som hjälper dig att:
behålla din närvaro och kraft i
”besvärliga” situationer
vända negativa tankar till möjligheter

”Kursen i personlig
utveckling med Kay är den
absolut i särklass bästa jag
upplevt.”
Tord Sand

bli långt mer osårbar
skapa bättre möten med andra
uppnå din fulla potential och nå dina mål
kunna konsten att ge sann uppskattning
motivera dig själv och andra människor

PRIS
Helpension - enkelrum
6 530 kr
Helpension - del i dubbelrum 5 820 kr
Weekend utan logi
4 775 kr
Måltider ingår i samtliga paket.

TID & PLATS

VANN spa hotell konferens är ett hotell beläget vid Gullmarsfjorden i Bohuslän.
Från Göteborg är det ca 11 mil och drygt en timmes bilresa. För de som kommer
resande med buss eller tåg så erbjuder vi kostnadsfri transfer till anläggningen samt i
retur till Uddevalla på söndagen.
Fredagen den 23 november:
16:00 - 18:00 Drop-in, registrering & incheckning, 18:00 Middag, 19:30 Kursstart
Lördagen den 24 november:
09:00 - 21:30 Workshop
Söndagen den 25 november:
09:00 - 16:00 Workshop

För bokning av plats:
besök wimab.se eller
ring 031-91 50 40

Arrangör:
Wimab Inspiration

