
Grib hinanden  
- i at gøre tingene rigtigt 

 
I den vestlige verden, er vi rigtig dygtige til at lede efter, finde og 
holde møder om "de 5 fejl". Men fokus på ét, udelukker fokus på 
noget andet, så måske var det på tide at vi startede med at gribe 
hinanden og os selv i at gøre tingene rigtigt, i stedet for at lede 
efter "de 5 fejl".  
 
Med autopiloten slået fra  
Det vi fokuserer på, er det vi forstørrer i vores bevidsthed. 
Dermed skaber vi en retning og en bevægelse frem imod vores 
fokus. Derfor er det uhyre vigtigt at vi vælger et aktivt fokus! 
 
Kom og få et skarpt skud fra hoften, om at vælge din indstilling 
og dit fokus, finde din drøm og dermed virkeliggøre profetien 
om at det vi leder efter, det finder vi. 
 

”Trivsel er når du ikke kan få øje på en idiot i miles omkreds” 
 
Med et hjerteligt engagement og sprudlende formidling, tager Allan dig med ind i gribende, 
humoristiske, genkendelige og nærværende beretninger om anerkendelse og involverer dig 
aktivt som deltager. 
 
Allan sætter fokus på det du vil skabe – og ikke på problemstillingen der måtte eksistere. Det 
bliver tydeligt gennem dagen, at det er vigtigt at du formår at fortælle den gode historie om, 
hvor du vil hen, frem for hvad du vil væk fra. For hvis du ikke ved, hvor du vil hen, så er det 
lige meget, hvilken vej du går! 
 
Udgangspunktet for oplægget er derfor din drøm og dine muligheder for aktive valg, der  
skaber en anerkendende tilgang og en positiv forstærkning.  
 
Via karikerede historier og tankevækkende pointer brænder budskaberne igennem på en 
humoristisk facon, der med garanti efterlader dig inspireret og forløst af genkendelsens 
smittende latter.       
 

         ”Bag enhver problemstilling ligger en frustreret drøm…  
                                   - og drømmen kom først” – Peter Lang 

 
                   

         


