
Från ytlighet  till innerlighet
Vad hjälper dig att leva innerligt, stå stadigt i 
din egen sanning och vara din egen bästa vän?

Björn ”Natthiko” Lindeblad berättar med innerlighet 
och humor om sin inre och yttre resa. Om ögonblick 
han aldrig glömmer och om besluten som förändrade 
nästan allt. Lyssna till Björns tankar om intuition, 
etik, ansvar och stillhetens värde. Detta sagt, så 
skrattas det mycket när Björn håller föredrag.

Du kommer känna igen dig och går förhoppningsvis 
hem lite större, starkare och med en spirande känsla 
av samhörighet och mod i bröstet.

Föreläsning
Från finansman till skogsmunkBjörn ”Natthiko” Lindeblad erbjöds att bli den yngste ekonomichefen någonsin inom AGAkoncernen. Istället sade han upp sig, gav bort allt han ägde och levde som budd-histisk skogsmunk i 17 år. 2008 åter-vände Björn till Sverige och ett liv i byxor. Han var hyllad sommarprat-are 2012 och är en flitig föreläsare. Vill du veta mer om Björn gå in på www.natthiko.org

Dagretreat

När - Torsdag den 11 februari 2016
Tid - Kl 18.00-21.00
Plats - Sidsjö Hotell & Konferens
Pris - 350kr, fika 40kr betalas vid anmälan 
till Bg 217-5495. Ange namn och föreläsning
Fika i pausen - Kaffe/te och macka, ange 
i anmälan om du vill ha kaffe eller te.

Föreläsningen arrangeras av 
Lomtjärn Utbildning och Hälsa AB
www.lomtjarn.com

Anmälan - roger@lomtjarn.com, 070-673 38 07
OBS - anmälan är bindande men kan överlåtas till 
annan person.

När - Lördag den 13 februari 2016
Tid - Kl 09.00-16.00
Plats - Sidsjö Hotell & Konferens
Pris - 1.350kr, inkl. te och frukt i paus. 
Betalas vid anmälan till Bg 217-5495. 
Ange namn och retreat 
Önskar du lunch på Sidsjö hotell kan du välja kött, 
fisk eller vegetariskt till ett pris av 90kr som betalas 
på plats. Ange ditt val i anmälan.

Önskar du boende! Kontakta Sidsjö hotell 060-125 125
info@sidsjohotell.se, 
http://www.sidsjohotell.se/kontakta-sidsjo-hotell/ 


