BLI EN GRØNN

BANEBRYTER

Landet for håp og handling byr igjen på noe helt nytt;
BANEBRYTER-omdannelse. Ingen utdannelse.
Ikke et kurs. Men en evig fornybar og kraftig bærbar
omdannelse fra status quo til action. Fra stillstand,
avventing, uro og usikkerhet til gledesfylt handling
- og energigivende håp.
For en grønn jordklode i balanse.
For våre etterkommere.
For deg selv – fordi du bryter nytt land!

PROGRAM / PLASS / PRIS / PÅMELDING
Landet for håp og handling, Medlien gård, Næroset
1. trinn:

tirsdag 5. mai 2015

2. trinn:

Hos deg selv i egen verden, i tida mellom de to
samlingene. Observasjon, refleksjon, forberedelse.    

3. trinn:

mandag 6. sept. 2015

Begge dager her starter kl. 09:00, lunsj i U9verset, middag ute
i naturen, slutt ca. kl. 21:00.
Plenum, dialog, trening, læring, latter og undring.
Lokaler:

U9verset, De utenkte tankers tårn, Galeriet.

Samlingene ledes av HC Medlien, krusedullfilosof og lysbryter.
Partner:
		
		

Tipping Point Methodology – for å oppnå små og
store, indre og ytre gjennombrudd, i mennesker,
organisasjoner og samfunn.

Priser og betingelser: se www.u8.no eller www.hcmedlien.no
Påmelding: Meld interesse til HC – helst innen 11. april.
Du mottar detaljert og oppdatert info før du bekrefter plassen.

CD (Høre du…) og
bok er inkl. i prisen
for omdannelsen
- og tenkningen.

Melodi
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Høre du...

HØRE DU...?
TIDER ER KOMMET.
- for den våkne som virkelig vil ”Mellom disse permene finnes
noe av det beste jeg har skrevet.
Forfattere finnes for å få lesere
til å fatte. Derfor har jeg skrevet
ei bok som ikke er lett å lese
ut.
Denne skal leses inn.”

OMDANNELSEN

HC Medlien, bestefatter

Tider er kommet er ei fargerik
inspirasjonsbok for å redde, rydde,
rette opp og reskape
en bedre verden. Redskapen er
historier fra virkeligheten og
bilder som berører.
Ei fortsettelsesbok fra <prikken>
(2005, solgt 10.000 eks) – denne
gang med
krusedullfilosofien som den grønne
tråden.

Tider er kommet byr på bilder
fra en krusedullfilosofs liv. Alt
med én hensikt;
få folk til å tenke sjøl. Og handle.
Ei bok som vil få folk til å virke.
Tider er kommet er ikke bare
virkningsfull, men meningsfull,
krusedullfull og
tankefull – og fylt til randen med
håp.
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Forfatteren i ferd med å rengjøre
TellUs hjemme i Landet for undring
og
fantasi, Lucky Næroset. Med Tider
er
kommet får verden et helt annerledes
verktøyskrin for å hjelpe til – hver
på vår
måte.
Det meste og det beste er ennå
ugjort.

Boka er dedikert til mitt barnebarn
Hedda og hennes søstre og brødre
kloden rundt.
Det er dere det handler om nå.

HC MEDLIEN

En tretrinns kraftinspirasjon som gir deg
verktøy, våpen og virkemidler for å bryte
gjennom, gripe, angripe og skape historie.
I din vesle verden eller for en større. Da
trengs vilje, kraft og mot. Og et mål.
		
Resten får du her .
Sammen med likesinnede.

Tider er kommet

BANEBRYTER

N’bæssfar prøvde seg med ny,
ungdommelig look.
Det vart bære verre ….
Tider er over.

HC MEDLIEN
krusedullfilosof

Se og hør mer her:
tidererkommet.no

De utenkte tankers tårn U8 A/S, Fløtliveien 127, 2390 Moelv
901 46444 • hc@u8.no • www.u8.no / www.hcmedlien.no
https://www.facebook.com/events/1395856957394946

BANEBRYTER
OMDANNELSEN

- for deg som vil bryte gjennom alt som hindrer nødvendig
innovativ endring og skape ei helt ny og grønnere historie
- deg som trenger å bli modigere og villere
- deg som skal lede tøff omstilling, vise vei og få med andre
- deg som må skape oppmerksomhet og engasjement for en
brennende sak
- deg som skal sloss mot stabbesteiner og stabeist
- deg som personlig vil stå opp og fram for det du tror på og
drømmer inderlig om
med andre ord:
- for deg som er våken og virkelig vil noe her i verden!

”Je ska gi deg ælt je ha.
Klart språk. Sterke bilder.
Visuelle verktøy. Latter og energi.
Nå er det itt’no å spara på.
Tider er kommet”.!

Hans Chr. Medlien er krusedullfilosof med tilhold i egenskapte Landet for
håp og handling på Medlien gård i Ringsaker. Mannen bak Lucky Næroset
og Djupskolen og mye mer. En annerledes talsmann for ei grønnere og
rikere framtid. Forfatter (Tider er kommet og <Prikken>), pussigdikter,
scenekunstner – og etterspurt foredragsholder. Ja, banebryter.

