
Tons of vendor spaces are still available! If you're interested, please 

contact Annelise by calling (123) 456 7890.

Att planera sitt liv har under 2000-talet blivit mer utmanande än någonsin tidigare. Idag arbetar människor ofta tills de är 70 år 
gamla eller mer och många byter yrkesbana flera gånger under sin karriär. Den som redan är etablerad i sitt yrke tvingas också 
ständigt anpassa sig till förändrade förutsättningar. Därför behöver vi hela tiden lära på nytt och vara beredda på att fatta 
avgörande beslut genom hela livet.

"The longer you can look 
back, the farther you can 
look forward." 

Stress och oro skymmer ofta våra visioner och kväver våra 
passioner. Så, hur kan man återfå perspektivet och få ny 
inspiration i sitt liv och sitt arbete? Genom Creative Life 
Planning erbjuds du en verktygslåda som ger dig redskap att ta 
ansvar för ditt liv och hjälper dig att fatta reflekterade och 
välavvägda beslut, utifrån den person du är.

Varje människa har en längtan efter mening i livet och att få 
betyda något. Vi vill hjälpa dig att upptäcka hur du kan ge ditt 
unika bidrag till världen.

Kontakta Xpand Sverige så kommer vi gemensamt fram 
till ett utbildningsupplägg som passar just er organisation.

Sir Winston Churchill

Över 15 000 personer i Europa, Afrika, Amerika och Asien har 
tagit del av Creative Life Planning och flertalet har fått personlig 
coachning. Denna kurs hjälper dig inte bara att hitta ditt eget 
arbetssätt, utan även att formulera visioner och sätta upp 
realistiska och motiverande mål för ditt liv.

Creative Life Planning

Mattias Wodlén, konsult 
Mobil: 076-362 66 26
Epost: mattias.wodlen@xpandsverige.se 

xpand.eu

Xpand startades i Tyskland 1987 och finns för närvarande i 12 länder. Mer än 100 medarbetare delar samma längtan och passion - att stötta individer, 
ledare, team och organisationer så att de kan upptäcka och utveckla sin unika potential och uppnå sina syften och mål på ett sunt sätt. Läs mer på:


