
Spendera tre dygn i 
gränssnittet mellan modern 
hjärnforskning och 
mångtusenåriga 
kontemplativa metoder - 
där utvecklas visdom! 

Du tillhör gruppen tunga 
beslutsfattare som vi med glädje 
bjuder in att delta i denna unika 
kombination av kunskapshöjande 
sessioner om hjärnan, guidad 
kontemplation, djuplodande samtal 
och egen tid för reflektion.  

Kalla det retreat, kurs eller mentalt 
luftrum, det är hjärnans, 
beslutsfattandets, kreativitetens och 
själens melodi! Upplevelsen 
understryks av vackra Djurönäset i 
Stockholms skärgård, där vi håller 
till i ett avskilt hus med egen kock, 
bastu, brasa och brygga. 
Djurönäset når du enkelt med bil 
eller buss från Slussen på ca 45 
min.  
   

Björn ”Natthiko” Lindeblad är  
civilekonomen från Handels som 
gav bort allt han ägde, sade upp sig 
och levde som buddhistisk 
skogsmunk i Thailand, England 
och Schweiz i 17 år. Idag lever han 
ett vanligt liv och arbetar som 
uppskattad föreläsare, 
samtalsledare och 
meditationslärare. Lyssna till hans 
fascinerande berättelse i P1:s 
sommarprat 2012. Björn guidar oss 
in i kontemplation och meditation. 

Marie Ryd är forskaren som blev 
vetenskapsjournalist, som 
började meditera och blev 
lärare i mindfulness. Hon 
kombinerade sedan allt och 
blev evidensbaserad 
ledarskaps-utvecklare med 
neurobiologisk bas. Det 
handlar om hur hjärnan 
hanterar tex beslutsfattande, 
intuition, prestige, EQ, 
motivation och lycka. Och hur 
tanken med enkla metoder kan 
bli så klar. 

Du får med dig ett tillstånd av lugn 
och inre visdom. Med våra verktyg 
kan du upprätthålla det i din 
vardag. Detta kommer påverka 
hela din organisation.  

Vi börjar torsdag kl 18 med 
middag och avslutar söndag 
efter lunch. 5-8 november 2015. 

För mer information kontakta 
Sofie Lundmark på 
info@missinglinks.se 

Wisdom for Executives 
 Ingår: Boende 3 nätter i eget rum, helpension med lunchbuffé och 3-rätters middag, enkel yoga, bastu, dopp, brasa, utsikt, natur, tystnad, mentalt utrymme & ett transformerande seminarieinnehåll!

”Fantastiska lärare!”  
  - Michaela Blomquist, VD, Michael 
Berglund Executive Search

”Världsklass! Insiktsfullt, intressant, 
spännande och kunskapshöjande – 
förmedlat på ett underbart avspänt och 
intresseväckande sätt.” 
   - Ann Askenberger, Managing Partner och 
grundare till FranklinCovey

”TACK för fantastiska dagar! Jag är 
fylld av nya insikter och känner stor 
harmoni.”  
   - Anna Klingspor, styrelseledamot

WISDOM FOR EXECUTIVES

Arrangör: Missing Link Consultants AB 
www.missinglinks.se 

”Jag uppskattade verkligen kombon 
av båda ledarnas erfarenhet och 
kompetens.” 	  
  - Lars Svensson, VD, Leteos AB

”Det var en mycket spännande och 
givande upplevelse” 
  - Laszlo Varga, COO, Euroflorist
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