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• Ledere fra det offentlige og private 
erhvervsliv. 

• Minimum 12 og max 20 deltagere.  
Det kræver ingen deltagerforudsætninger.

MÅLGRUPPE OG DELTAGERANTAL

TILMELDING

https://ztrong.dk/vare/din-indre-tone-med-intuitionen-som-vejviser-en-masterclass-september-2023/


Kender du din egen tone? 
Hvordan lytter du til den?
Bruger du din intuition aktivt?

VI VIL UDFORDRE DIG PÅ
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DIN INDRE TONE – EN MASTERCLASS

Alle mennesker har en tone, en særlig klang og udtryk som er ganske særegen og unik for os hver især.
Tonen udspringer, udover det fysiologiske, også fra vores værdisæt, vores overbevisninger som 
mennesker og fra vores levede liv - med glæde, sorg og udfordringer.
Tonen er i vores indre, i vores sjæl og den er et aftryk af, hvem vi er som menneske og leder. 

Intuitionen er en indre viden og vejviser, der guider os. Det kan være gennem en impuls, en fornemmelse, 
sansning eller indre stemme. Alle har adgang til deres intuition, men den skal - som alt andet - fintunes 
og trænes.

For at kunne stå fuldt i at være den vi er, med vores dybeste bevidsthed og med adgang til vores 
intuition, må vi først og fremmest undersøge og lære at lytte til vores tone.

På denne MasterClass inspireres du til at komme tættere på; ‘Hvem du er’.

DU VIL MØDE: 
Karen Humle, klassisk violinist, som siden 2006 har arbejdet med intuitive musiske portrætter, 
bl.a. sammen med Ole Fogh Kirkeby og protreptikken. Karen bruger de musiske portrætter i mange 
sammenhænge: på konferencer som musisk rød tråd, i udviklingen af ledere og ledergrupper, og som 
Huskunstner på Sankt Lukas Hospice og i Lukashuset, børne- og ungehospice.
http://karenhumle.dk/ 

Maibritt Isberg Andersen som siden 2010 har arbejdet professionelt med at forløse andre mennesker 
via samtaleværktøjet protreptik. Det er et dialogorienteret og filosofisk redskab som hjælper mennesket 
til at blive mere bevidst om hvem de er - igen til, at de finder deres egen tone ved hjælp af refleksion. 
https://ztrong.dk/

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Maibritt Isberg Andersen på telefon 23885500 
eller via mail maibritt@ztrong.dk 

Vi glæder os til dette særlige møde med dig.

De bedste hilsner Karen Humle og Maibritt Isberg Andersen

http://karenhumle.dk/
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