
Forstå dig selv for at forstå andre. 
 
Har du det som om, at du bare taler 
og andre ikke hører og forstår hvad 
du siger? 
 
At du muligvis ikke bliver opfattet som 
du troede? 
 

Du har ret, de andre tager fejl, eller 
gør de nu også det, lytter du til dem, 
kunne de have en ide? 
 
Hvad er du?: 

1. Dynamisk 
2. Føler Isolation 
3. Manglende Socialkontakt 
4. Centrummet 

 
Nysgerrig? 
 
Bruger du måske andre ord end dem 
din omgangskreds bruger? 
 
Vil du gerne trænge igennem til alt og 
alle og favne det hele? 
 
Vil du forstå at bruge gamle erfaringer 
af det hidtil lærte? 
 
Ønsker du ændringer i dit liv? 
 

Hvordan man lærer at tænke flere 
tanker, flere muligheder og ophæve 
begrænsninger på en konstruktiv 
måde. 
 
Vi kan evt. tage en snak om andre 
udfordringer i dit liv. 
 

------ 
 

Kursus 1 
For dem som har den daglige ledelse 

 
Kursus 2 

For dig som gerne vil ændre din 
tilgang til og fra andre 

 
Kurset varer 2 dage inkl. forplejning. 
Kursusdage er hver dag fra kl. 8.00 – 
16.30, se på hjemmeside hvornår. 
 
Du betaler med det samme, kurset 
bliver gennemført med 7 – 12 

kursister. 
 

Kurset bliver afholdt på adressen: 
Restaurant Christianshøj 

Christianshøjvej 22 
3500 Værløse 

 
Gode Parkerings muligheder. 

 
 

2 timers rådgivning med de 
udfordringer du står med. 

 
Foredrag om nutidens:  
Kejserens nye klæder. 

 
Workshop i firmaer 2½ - 3 timer.  
 
Konsulent bistand. Ring på tlf. 24 24 
47 66 og lad os tage en snak om 
hvad Jeres udfordringer er.  
Konsulent bistand pr. timer kr. 800,00 
inkl. moms.  

 
----- 

 
 

Til virksomhederne 
Hvordan får vi ændret, hvordan vi 
behandler hinanden på i firmaerne og 
på andre arbejdspladser 
 
Du tænker: Når jeg har de værktøjer 
som giver mig forståelsen til at ændre 
de områder som har gjort at jeg 
oplever dette og stadig foregår 
omkring mig, hvad gør jeg så. 
 
Jeg kan tilbyde at gennemgå hvor i 
firmaet, der opstår denne hindring, 
det er sikkert, at der flere faktorer 
som er årsagen til dette. 



Lad mig i fællesskab med Jer får løst 
dette, så alle oplever, at det igen er 
rart at være i virksomheden, 
produktiviteten stiger og det giver 
glade og tilfredse medarbejder, fra 
dem i bunden til den/dem i toppen af 
pyramiden, som er virksomhederne.  
Det er alle steder vi kan lave 
ændringerne så alle kan få det bedre. 
Lige fra:  

- Læren som underviser 
- Lederne som Leder 
- Politikeren som leder/styrer 

landet. 
- Medarbejderen som gør 

arbejdet 
 

Jeg tilbyder nu konsulent bistand til at 
ændre på de områder fra vores 
Politiker / Leder / Lærer, i alle 
brancher hvor omgangs tonen / 
stemningen / arbejdsklimaet ikke 
fremmer måden vi behandler / taler / 
opfører os på over for hinanden. 
 
Dette gælder fra den øverste i toppen 
af pyramiden til dem i bunden af 
pyramiden, dette gælder for alle, om 
det er hvor du end er i vores samfund 
som regeringen, firmaerne eller hvor 
du end er på stigen 

 
 

 
 
 
 
 

Vil du hører mere kan du ringe -  
24 24 47 66  

til Margit Lysgaard  
 eller på 

Lysgaards-Esser@mail.dk 

 
Se mere på hjemmesiden 
www.Lysgaardsesser.dk 

hvor du også kan tilmelde dig. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Lysgaards Esser 

 
Vil du forstå dig selv 

bedre? 
 

f.eks. til gavn for dine 
medarbejdere og kollegaer 

 

 
 

Værdien af det hele menneske i 
balance. 


