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Intuition 

-Din inre vän”

Möt Brandmannen som blickade 
in i en annan värld & Skogsmunken 
som levde 17 år i Öst & Väst. 

Samma Himmel,  
         ny  horisont...

föreläsning för hela arbetslaget & privatpersoner 
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”Lyssnarnas val”



Vi lever alla under samma himmel, 
men med olika horisont. Vi lever 
alla under samma himmel, men med 
olika horisont.

Den unge mannen kom susande på 
sin cykel ner för Avenyn i eftermid-
dagssolen. Han stannade  

”Vi lever alla under 
samma himmel, men 
med olika horisont”
Den unge mannen kom susande på sin cykel ner för Avenyn 
i eftermiddagssolen. Han stannade till vid ett av vårens 
först öppnade cafe’er och njöt av en kopp kaffe och livet. 
Det han inte visste var att hans liv inom ett dygn skulle för-
ändras och aldrig bli sig likt igen

Lasse vaknade upp två månader senare för att blicka in i 
annan värd, som han inte hade valt. Ett yttre som för evigt 
brunnit upp men också med en klarare låga att lysa upp 
hans inre kärna.

Under medvetslösheten fick han nya perspektiv som, gav 
honom en enastående drivkraft att skapa ett 
levande, lekande liv.

Den här kvällen, tillsammans med Björn, vill Lasse dela sin 
berättelse hur han ser på frihet när livet valt åt dig.  

”Från ekonomichef till 
munk, ett livsval!”
Björn ”Natthiko” Lindeblad erbjöds att bli den yngste 
ekonomichefen någonsin inom AGAkoncernen. Istället 
sade han upp sig, gav bort allt han ägde, och levde 
som buddhistisk skogsmunk i 17 år, i både öst och väst. 

Sedan 2008 är han tillbaka i Sverige, och ett liv i byxor. 
Björn berättar om sin yttre och inre resa med humor 
och innerlighet. Om ögonblick han aldrig glömmer, 
om besluten som förändrade nästan allt. 

Han delar sina insikter kring intuition, etik, ansvar och 
stillhetens värde.

Responsen har varit överväldigande från lyssnare i 
radio, tv och vid otaliga föreläsningar runt Sverige.  

”Intuitionen - Din inre vän”
 

Låt dig beröras av två ovanliga resor genom livet. 
Lasse och Björn vill påminna dig om hur våra mest 
inspirerade livsval kommer till. Vad som hjälper dig att 
lyssna till intuitionens ofta lågmälda röst.  

Du kommer att känna igen dig. Vår förhoppning är att 
du efteråt vandrar hem, lite större, lite starkare, med 
en spirande känsla av samhörighet och mod i bröstet. 

Biljetter och fakturan skickas till angiven kontaktperson cirka en månad före föreläsningen. 
Det går också bra att anmäla sig som privatperson.



Andra om Björn

Andra om Lasse

Missa inte två visa män...
Föreläser våren 2013  

23 april Sollefteå I 24 april Piteå I 25 april Luleå 

 
”Sedan 1996 har vi anordnat inspirerande  föreläs-

ningar. Många kända föreläsare har passerat förbi 

under åren. Med stor värme och med glimten i ögat 

bjöd Lasse med oss på sin resa. Fantastiska 90 min. 

avslutades med stående ovationer.”  

Per- Anders Green  

Ordförande, Bromölla Nyföretagarcentrum
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"Det var väldigt intressant 
att höra Björn berätta om 
sin spännande resa! Björn 
utstrålar ett lugn och har en 
fantastisk närvaro." 
Anders Täreby, skattejurist  
Ernst & Young Göteborg

”Den inspiration och glädje vi fick 

med oss finns fortfarande i hjärtat 

trots att det gått några månader.” 

Louise Gillberg, Sales and  

Marketing Manager   

Eka Chemicals AB/AkzoNobel

”Tack ännu en gång - det var helt otroligt! Jag har svårt att hitta ord som 
beskriver upplevelsen men FANTASTISKT summerar nog det hela bäst. 
Jag är oerhört imponerad och berörd av din historia. Du utstrålar en 
glädje, ett lugn och harmoni som smittar av sig. Igen, jag saknar ord att 
uttrycka mig - tack!”
Lotta Andersson-Sweet,  SAP HR konsult på Capgemini

Katastrofseminarie efter Utöa,Trondheim 
Mye av det du delte kunne jeg relatere til min egen innsikt 
etter å ha gjennomgått egne kriser. Jeg har selv erfart at å 
”bevare hjertet rent”, er veien til legedom (selv om det i blant 
er så vanvittig vanskelig å gjennomføre…). Jeg opplever at 
det er en substans i din innsikt og at selv om den er dyrkjøpt 
for deg, så er den av høy verdi for mange!”
Marian Nathalie Fagerland 
Senior sikkerhetsingeniør/Senior safety Engineer

”Tack! du är verkligen en inspira-
tionskälla. Personalen är så glad 
och alla  ler och småskrattar idag, 
den här stämningen vill vi hålla i 
länge och väl.” 
Helen, Sko-Boo Ullared

Porto BetaltB

När Björn Lindeblad var min gäst i "Sommar-

kväll" hade han just återvänt till S
verige efter mer 

än 15 år som skogsmunk i Thailand och England. 

Hans erfaren heter och insikter om vad som är 

viktigt i livet, hans klokskap och hans förmåga att 

förmedla detta berörde mig och SVT's tittare.

Hans passion och engagemang smittar av sig 

och lämnar ingen oberörd. Anne Lundberg

”Ett jättestort tack för att du 

gav mig hopp om att kunna 

trivas med mitt liv framöver”

Peter Öström, Järna


