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Utgår ifrån var en av oss!!
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Bokslut med sig själv/företaget…

Uppväxt
Kulturen
Trosföreställningar
Attityd
Inställning
Acceptans
…….
…….
Avslut….



Produkten TINA = Resultatet av ALLA MINA VAL

100 % ANSVAR: 24H/dygn och
Eliminera Ursäkter & Bortförklaringar
Leva för att ha KVALITET i varje dag!
Kravlös kärlek & Tacksamhet……
Vara mitt bästa mig själv varje dag samt bli en bättre version av gårdagens jag!



”ATTITYD & INSTÄLLNING” = Kvalité i varje möte

•Största hindret för min utveckling är mina egna tankar & känslor……..



EN VÄRDEFULL REGEAL 24/7….…

Får mina ord mig själv
och andra att VISSNA?

Får mina ord mig själv
och andra att BLOMSTRA?



Styrkan i att driva och skapa mästerverk av sig själv!

Konstant
utvecklas

2. Skapa
en plan

3. Produkten
”Tina”

5. Mät
och
stäm av

6. Ständig
utbildning

1. Veta
vem du
är idag!

4. TID



MÅL-VISIONER-STRATEGIER



”En strategimodell” Att göra det möjligt
Vision

Vad vill jag? 1 till 3 till 5 års sikt....

PLAN

Vad jag väljer att göra
NU och framåt för att
komma närmare
visionen.

Mission

Vem är jag – vad jag kom till världen för?

Valda

aktiviteter

& trostankar

Mitt mål/

målen



1.375-1,475 kg (metafor: tränas som en muskel)



Basen: Min karta / Min verklighet
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80 % Vet en skillnad på
fantasi/ verklighet

+ - + - 20 %

Vi registrerar verkligheten genom våra sinnen… Vi betraktar verkligheten
genom våra minnen… Många ger upp 10 meter före toppen! Vem är du?

Våra 5 + 6:e sinne

19-23 miljarder hjärnceller



Någonting
händer
där ute!

Lins/Trosvanor = Tankar Känslor
Agerande

Flöde som leder till hur vi AGERAR…..
Förstånd

Filter, Mönster



7 kvalitéer som behöver behärskas för VÄRLDSKLASS samt…..!

#1 ENERGI/GLÄDJE #2 KÄNSLOR #3 RELATIONER #4 TIDEN

#5 ÄGA AVSIKTEN #6 FINANSIELL KONTROLL #7 ÄRA FRAMGÅNG & FIRA SEGRAR



8:e…Framtiden finns inte – den SKAPR VI!



www.school4you.org

Hej på er alla underbara Prevas kunder och kommande kunder som var på Produktivitetsdagen!

Här har ni länken till skolplattformen och där kan ni gå in och anmäla intresse – så får ni all info och

kan testa den. Där ligger också filmen om ni vill se eller visa den. Tacksam för konstruktiv feedback.

Det är tillsammans vi kan skapa ”kulfaktorer i lärandet”.

Endless Power Tina



……..2014 framåt.. Utbildning…
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