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Det är ingen traditionell föreläsning, 
heller ingen föreställning eller utbildning. 

Helt enkelt ett EDUTAINMENT!

- är det möjligt att lyckas 
i våra relationer om vi är 
frånvarande?

”
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- är det möjligt att lyckas 
i våra relationer om vi är 
frånvarande?

Den ständiga uppkoppling-
en gör det allt svårare att
vara närvarande och allt

fler blir informationsutmattade.
Vår hjärna är i stort sett som den
var för 50 000 år sedan och vi
kan fortfarande bara fokusera på
ett ställe samtidigt. Trots detta är
många uppkopplade dygnet runt 
och tror att det är effektivt. 



I EN VÄRLD DÄR trycket på arbetsplatserna är större än någonsin, där tiden är den
största bristvaran i privatlivet och när de flesta relationerna finns på nätet är det inte
så lätt att vara närvarande.  

När arbetslivet allt mer smälter samman med privatlivet skapas paradoxer. När du är
på jobbet kanske du tänker på barnen eller fritiden, när du är hemma skickar du mail
och kanske tänker på jobbet. 

Mickes tes är att oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller 
kärlekspartner så kommer du att misslyckas om du inte kan vara härvarande. 

Rubriker ur innehållet:

• Hur påverkar den ständiga uppkopplingen oss?
• Är det möjligt att lyckas om du är frånvarande?
• Har vi verkligen tidsbrist eller vad händer om vi skulle ge mer av vår tid?
• Vi arbetar mer och får mindre gjort.
• Detta ångrar vi när vi skall dö.
• Har verkligen Mads Mikkelsen rätt?

Att den nya tekniken skapar en närmare värld och att den skyndar på utvecklingen är
ett faktum. Det räcker att säga Arabvåren och alla förstår vilka möjligheter internet,
sociala medier och ny teknik ger. Det finns också en konsekvens som få pratar om.
Det är om detta som detta edutainment handlar om. 

FÖLJ MED PÅ EN RESA som kommer väcka frågor som du kanske inte ställt tidigare.
Ny kunskap och möjligheter till insikter och reflektion på det liv vi lever idag.

Är verkligen livet de dagar vi minns eller är det dagarna däremellan? 

Tid 1h - 2,5h, (hela Edutainmentet är 2,5h, inkl paus)

I Edutainmentet ingår en anteckningsbok med förtryckta frågeställningar.
Där finns också fördjupningar av forskning och fakta som Micke inte nämner i 
föreläsningen. Dessutom finns ett antal övningar som deltagarna själva kan träna 
på efter Edutainmentet.
Speciell scenografi ingår som skapar en större helhetsupplevelse än vanlig föreläsning. 

Bokar gör du genom de största talarbyråerna eller direkt hos 
micke.darmell@gr8meetings eller telefon 070-642 54 00



MICKE DARMELL
- edutainer med många ansikten
"Jag vet att du kommer att tänka tankar du inte
tänkt tidigare och du kommer få konkreta tips hur
du kan bli mer härvarande" 

micke.darmell@gr8meetings.se
gr8meetings.se 
070-642 54 00

Kommentarer från deltagare:
"Wow, du gav mig verkligen 
nya tankar och reflektioner"
"Tack för en oerhört 
inspirerande föreställning, den
här skulle alla behöva gå på"
"Mina tårar rann när du 
spelade sista låten, det här
berörde verkligen" 
"Jag skrattar fortfarande över 
de dråpliga historierna som 
vi alla känner igen oss i"


