Kärlek och rädsla
Våga skapa det liv du vill ha
Lever du det liv du vill leva? "Kärlek och rädsla - våga skapa det liv du vill ha" är en utbildning som
behandlar ämnen i min bok "Kärlek och rädsla - våga skapa det liv du innerst inne vill ha". Få verktyg
och insikter att skapa det liv just du vill ha.
Denna utbildning riktar sig till människor med en stark vilja att utvecklas och växa. Utbildningen är
upplevelsebaserad och verkar på djupet. Det är både föreläsning och partier med fokus på pärlan
som är du genom olika övningar och processer.
Under utbildningen skapas en trygg, stödjande, tillåtande och öppen atmosfär. Mat, dryck och fika
ingår i priset och vi äter gemensamt. Det brukar vara roligt med många skratt 
2 dagar. Lördag 11.00 – sent och söndag 09.00 – 17.00. Max 8 deltagare.
Innehållet och upplägget är resultatet av många möten med klienter och utbildningsdeltagare samt
arbete med både min egen och andras utveckling.

”Har släppt taget om mina gamla och
negativa mönster som har hindrat mig
att vara den jag verkligen vill vara och
att leva det liv som jag vill leva.”
/Aira, Personalkonsulent och blivande
coach i Oslo

”Jag rekommenderar utbildningen till
alla som vill ha en förändring. Genom
utbildningen fick jag en spark i ändan
att göra någon för mig här, nu och
framåt.”

"Det kändes som att du var dig själv
och det faktum att du också haft din
resa i livet gjorde det mer mänskligt.
Jag rekommenderar utbildningen till
personer som vill lära sig att må bra.”

/Kerstin, Socionom i Hudiksvall

/Oliver, elektriker i Enköping

Se fler referenser, priser, praktiskt, läs FAQ och gör anmälan till aktuella utbildningar:
https://tommypa.se/utbildningen_karlek_och_radsla_vaga_skapa_det_liv_du_vill_ha.php
Kontakta mig enligt nedan om du har frågor:

Tommy P.A. Larsson – personlig coach, relationscoach, &
utbildare
Kontakt via kontaktformulär på https://tommypa.se/kontakt.php
eller på mobilnummer 070-410 10 49, vardagar dagtid
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