HVAD STYRER DIG EGENLIG? v/ Michael Georgi
Foredrag den 26. oktober og den 7. december 2017
fra kl. 19.00-22.00
Michael Georgi fremlægger spændende refleksioner og indsigter om
emner, der berører os alle: Hvordan navigerer vi gennem vores liv, så
vi er opfyldt og fuldt tilfreds med alt, hvad der er i vores liv? Og
hvad styrer dig egenlig?
Hvad er forskellen imellem at du lever et succesfuld liv og du lever et
middelmådig liv og kun føler overlevelse ?
"Der findes kun en eneste vej til lykken i livet og den er gennem
tankearbejdet med sig selv". Vi befinder os dagligt i bestrålinger af
informationer fra medier, partnere, medmennesker - dertil kommer
vores tanker fra tidligere, der har hobet sig op - vi er en slags
menneskelig støvsuger, der med øjne og ører og hele vores
sansesystem suger verden og livet og hændelser til os med et klart
mål: Vi selv skal være lykkelig for at kunne give godt til alle - hvilket
altid er at finde vores helt naturlige plads i vores verden.
Men hvad er vores verden - er vi overhovedet i den rette verden og i
det rette felt - og evner vi egenlig at kunne sige fra til det, der for
os ikke er opbyggende, og har vi evnen til at få indsamlet de indtryk
og den viden, der opbygger og fremmer vores vækst i vores
opsamlingspose?
I følge Michael Georgi er der 95% af os, der ikke formår at opleve
den fuldendte succes her i livet og kun 5% kommer til at udleve sig
fuld ud - forskellen imellem om du er blandt de 5% ligger i, om du
evner til at reflektere og kan stille skarp på, hvem du egenlig er og
hvad din glæde og opfyldelse egenlig er - om du får viden til dig, der
hjælper dig med at se klart om dig selv. For det vi alle stræber efter
er at få klarhed i livet.

Michael beskriver sig selv som sprællende dansk/tyske ildsjæl, multi
kunstner, designer, filosof og kommende autor, der frem for alt
ønsker at motiverende og inspirerende sine medmennesker, så de
begynder at reflektere over deres liv … lever de med en tankeballast
skabt i fortiden, som rent faktisk hindrer dem i at leve det liv, de
ønsker … eller er der kommet nydelse og flow i deres hverdag.
Modstand eller flow? … Er der mest af det første, så kom og lad dig
inspirere af Michaels spændende univers, måske trænger du til at få
vendt dine tanker på hovedet.

