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Makt & Kärlek
– en workshop om att arbeta för en ljus framtid

UR WORKSHOPENS INNEHÅLL

•   Perspektiv på Makt & Kärlek

•   Upptäck själens makt

•   Egots makt – dess rädslor och 
försvarsmekanismer

•   Hur arbetar man uthålligt för en ljus 
framtid – i sitt liv, i sin yrkesroll och i 
samhället i stort?

•   Hur kan jag fortsätta att utveckla och 
fördjupa min förståelse av samspelet 
mellan Makt & Kärlek?

DATUM, TID OCH PLATS

Nästa Makt & Kärlek workshop genomförs 
16–18 oktober 2017 på Hillesgården 
– som är belägen mellan Klippan och 
Ängel holm i nordvästra Skåne. Workshopen 
startar den 16 oktober med en gemensam 
välkomstfika kl 15.00. Vi avslutar den 
18 oktober kl 16.30.

PRIS

Ordinarie pris för workshopen är 8 500 kr 
exklusive moms. För att många ska kunna 
delta väljer du dock själv vad du kan och 
vill betala. 

Kostnad för kost och logi på Hillesgården 
(2 495 kr exklusive moms) tillkommer och 
betalas på plats.

KONTAKT OCH ANMÄLAN

För mer information och frågor   
om workshopen – kontakta gärna:
Fredrik Lidman, 070-378 12 91,
fredrik@hillesgardsakademin.se, eller 
Monika Neukirchen, 073-398 24 55, 
monika@hillesgardsakademin.se

Anmäl dig på hillesgardsakademin.se/
makt-karlek

”Makt utan kärlek är hänsynslös och 
missbrukande, och kärlek utan makt är 
sentimental och blodfattig.”
Martin Luther King

I vår tid faller det sig naturligt att anse att kärleken hör till privatlivet 

medan vårt yrkesliv kretsar kring sådant som makt, pengar, rationellt

tänkande och egennytta. Men samtidigt börjar den här uppdelningen

att ifrågasättas. Allt fler röster höjs för mer kärlek och medmänsklighet

även i vårt offentliga liv.

Men är mer kärlek svaret?

Allt är en fråga om balans. Kärlek och medmänsklighet utan makt

– i meningen handlingskraft och styrka – blir vek, naiv och passiv.

Men finner vi balansen mellan kärlek och makt så kan vi åstadkomma 

verklig förändring – i världen, i vårt samhällsbygge, i våra organisa-

tioner och också i våra egna liv. En medmänsklighetens revolution 

blir då faktiskt möjlig. 

Hur kalibrerar vi då vårt beslutsfattande och vårt agerande så att vi 

hittar den rätta balansen? En balans där vi befruktar vår styrka och 

makt med medmänsklighet och kärlek, och där vi stärker upp vår goda 

intention med handlingskraft och mod.

I denna workshop kommer du under två och en halv dagar att få 

fördjupade insikter om makt och kärlek som hjälper dig att hitta och 

upprätthålla den balans som gör att du kan bidra kraftfullt till verklig 

förändring i ditt liv och i din omgivning.

VARMT VÄLKOMMEN!


