PROTREPTISK NETVÆRK
SLAGELSE 2022
- VEDLIGEHOLD DINE PROTREPTISKE KOMPETENCER

NETVÆRKSMØDE 1
– ONSDAG D. 23. FEBRUAR 2022

NETVÆRKSMØDE 2
– ONSDAG D. 27. APRIL 2022

RANE WILLERSLEV

RIKKE TOPP

Rane er professor i social antropologi, og har blandt andet
en ph.d. fra University of Cambridge.
Han er museumsdirektør for Nationalmuseet.
Foredraget tager afsæt i bogen ”Samtalekur”, der blev
udgivet i 2020 sammen med Svend Brinkmann og Tor
Nørretranders.
Vi gør det hele tiden. Taler med hinanden. Alligevel er
det, som om vi mangler at tale sammen. Sådan rigtigt. Er
samtalen dna’et i det danske samfund? Hvis ja, hvad er
så samtalens natur? Er vi, på trods af at vi kommunikerer
mere end nogen sinde, ved at miste samtalen?

Rikke er indehaver af House of Insights.
I 2020 udgav hun bogen ”Loven om Intuitiv Intelligens”.
Hun vil i sit foredrag tale om, at vi befinder os midt i et
paradigmeskift – et skift i retning mod dybere indsigter og
større ansvarlighed.
En bevidsthedsudviklingsproces, der begyndte med
instinktet, fortsatte med udviklingen af intelligensen og
efterfølges af intuitionen.
Men hvad vil det sige at blive bevidst om og aktivere sin
intuition? Hvordan gør man det? Og hvordan kan man
bruge sin intuition intelligent i sin kommunikation?

NETVÆRKSMØDE 3
– ONSDAG D. 31. AUGUST 2022

NETVÆRKSMØDE 4
– ONSDAG D. 26. OKTOBER 2022

MARIE KRONQUIST

NIELS OVERGAARD

Marie er en buddhistisk lærer, der gennem de sidste 15
år har arbejdet med meditation, stilhed, mental træning
og mindfulness. Hun underviser i ind– og udland og
gennem årene har hun vejledt og assisteret tusindvis af
mennesker. Maries arbejde handler om at skabe velvære,
sindsro og bevidsthed.
Maries uddannelsesmæssige baggrund er fra Københavns
Universitet og Katmandu Universitet. Derudover har hun
gennem flere år fordybet sig i meditation og mindfulness
på forskellige skoler og centre rundt omkring i verden.
Hun er en del af det globale buddhistiske Shambhala
netværk, hvis vision er at vække visdom og medfølelse
i det moderne samfund og inspirere til bæredygtighed,
venlighed og tapperhed i os selv og verden omkring.

Niels er uddannet journalist og arbejder til daglig som
kommunikationschef.
Han er forfatter til bogen:
”Det hele handler ikke om dig” fra 2020, og foredraget
tager afsæt i denne.
I vesten har vi aldrig haft større velstand og frihed,
alligevel oplever stadig flere mennesker stress, angst og
utilfredshed med livet. Det er let at miste sin fornemmelse
for formål og mening.
Niels giver svar på, hvordan vi finder ind til et mere frit
og meningsfuldt liv med afsæt i den stoiske filosofis store
tænkere Seneca, Epiktet og Marcus Aurelius. Der gives 5
jordnære og konkrete principper for opnåelse af sindsro,
frihed og mening.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

VARIGHED

Få endnu mere ud af din uddannelse som protreptiker og
bliv medlem af vores protreptiske netværk.
Som medlem bevarer du et tæt forhold til protreptikken,
møder andre protreptikere, der kan inspirere dig i din
praksis og vedligeholde dine kompetencer.

4 x 4 timer samt en årlig studietur.
Alle dage fra kl. 17-21.

Du får:

ADRESSE FOR PROTREPTISK
NETVÆRK

•

Inspiration fra 4 kendte foredragsholdere

Bratved Catering, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

•

Udvidet din protreptiske indsigt

•

Videndeling med andre protreptikere

•

Trænet dine protreptiske færdigheder

•

En årlig studietur

FACILITATOR
Janne M. Bremholm-Nielsen er centerleder på Røde Kors
Hjemmet i Sorø. Hun er uddannet sygeplejerske, har
diplom i uddannelsesplanlægning og pædagogik, diplom
i ledelse og er i gang med uddannelsen Master of Public
Governance, CBS.

PRIS OG TILMELDING
Prisen er kr. 10.000,- inkl. moms.
Forplejning er inkluderet i prisen.
Betalings- og tilmeldingsfrist er d. 1. januar 2022.
Der er mulighed for foreskellige betalingsløsninger.
Kontakt Maibritt på telefon 23885500.

TILMELDING

