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LLiivvssggoollff  
--  eenn  fföörreelläässnniinngg  mmeedd  AAnnddrreeaass  KKuullllbbeerrgg  

 
 Livsentreprenörer vet att “Livet spelas där det ligger”. Huvudregeln i golf är att bollen spelas 
där den ligger. Därifrån ska du göra ditt bästa för att skapa ett så bra resultat som möjligt. Utifrån 
detta visar Andreas Kullberg på ett underhållande och tankeväckande sätt på vad som kan hända 
om du tänker på företagande, arbetsliv och faktiskt livet självt på samma sätt. 

Ta del av tankesätt och metoder som skapar kraftfulla tillstånd, reducerar överväldigande ”att-
göra-listor” till hanterbara resultatenheter, skapar tid till det som är viktigt, hjälper er att ta bort 
offerkänslan genom att skapa kontroll över den egna tillvaron. Det skapar drivkraft, motivation 
och ger också kunskaper att använda omedelbart för att nå framgång. Professionella och 
personliga framgångar. 

Att bli medveten om att jag kan ta ansvar för och påverka min situation ger en känsla av att få 
makten tillbaks. Du får användbara tips på hur du kan göra och tänka för att åstadkomma 
enastående resultat. Du kommer att bli medveten om begränsningar i ditt tänkande som du kan 
ändra på och du får reflektera över vilka attityder och övertygelser du har inneboende i dig. Bli din 
och dina medarbetares eget Livsgolfpro. 

Vad ger detta? 
• du kan förstå hur eget ansvar ger känslan av makt • du känner att du vet hur du ska göra 
• minskar stress och ökar ditt ”YES!” i livet • du kan dramatiskt förbättra dina resultat 

Det här är ett föredrag som alla har nytta av om du vill må bättre och skapa bättre resultat. En 
oskriven regel i golf är att du är själv ansvarig för ditt resultat. Det är det som är 
livsentreprenörskap. Det finns ingen eller inget att skylla på… 

”Vad det gäller dig så tycker jag att du exemplifierar bra det du säger, genom ditt personliga sätt, 
hur mycket möjligheter vi faktiskt har att se händelser och situationer från ett mer konstruktivt 
perspektiv.”  
”Inspirerande. Kunnig. Mycket humor. Av alla jag lyssnat på genom åren tillhör du utan tvekan topp 
5-listan.”  
 
Om Andreas Kullberg: Andreas Kullberg, certifierad 
Society of NLP Trainer och coach med en examen i 
projektledning, har genomfört 1000-tals coachsamtal och 
en väldig massa föredrag. Han har coachat allt från 
olympiska idrottare, världsmästare och fotbollsproffs till 
chefer och arbetsledare till arbetssökande 
småbarnsföräldrar och barn och ungdomar. Andreas har 
haft en serie kallad ”Livstips” i P4 Radio Värmland och 
har själv utbildats av världens främsta coacher, bl.a. 
Richard Bandler och Anthony Robbins. 
 


