För företag som vill behålla
sin personal - frisk och engagerad

Antivirusprogram, brandvägg och
serviceavtal för datorerna - självklart!
Vi erbjuder motsvarande skydd
- för din personal!
Hjärnan kan jämföras med en dator. Ett intryck/input ger svar i kroppen beroende av vilka
program som finns i hjärnan. Vi är omedvetna om de flesta av dessa program. Vi kan uppleva
lugn och ro eller kamp/flykt. Kamp ger spänningar och blockeringar i kroppen och dina
celler fungerar inte längre optimalt. Långvarig kamp förändrar program så att uppdatering
blir nödvändig. Ett program kan helt ha slutat fungera. Det som gällde när du var barn gäller
inte för vuxna! I sämsta fall har program aldrig installerats.
Det är svårt och nästan omöjligt att uppgradera sig själv. Återställning eller input med ny
information eller insikt kan vara avgörande. Det är det vi är bäst på!
Steg 1 Erbjud din personal lika bra underhåll och support som
ert IT-nätverk får och ni kommer att spara tusentals
kronor i utebliven sjuklön.
Steg 2 Bli en attraktiv arbetsgivare! Ge personalen verktyg för
att ”reboota” sig själva.
Steg 3 Ge personalen en brandvägg! Vi erbjuder sådant skydd
som resurs på telefon/arbetsplatsen.
Steg 4 ”Personalkrasch”!? Vi – erfarna specialister i samarbete
med vården - erbjuder oss att ta hand om det.

4 toppar metodiken
 







  

Grundprincip
Våra metoder bygger på principen att hålla kroppens flöden öppna och släppa på blockeringar i olika system. Blockeringar som uppstått kan frigöras och flöden åter öppnas.
Anspänningar och stress kan finnas i den fysiska kroppen, i känslor och/eller i tankar.
Blockeringar kan begränsa kreativiteten, inspirationen och kraften att skapa för att hjärnans
program har påverkats.
Uppgradering/återställning av individer och/eller grupper kan göras
förebyggande och för att vitalisera eller som rehabilitering med ett
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