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HVORFOR VÆLGE FLOW GAME?

SIDE 02

HVAD SKAL DET NÆSTE
ELEGANTE SKRIDT VÆRE?
Med Flow Game får du uventede perspektiver på ønsker og mål

Har du er vigtigt personligt eller

Der er plads til 4-6 deltagere pr. spil.

arbejdsrelateret spørgsmål? Og vil du

Hver deltager kommer med en

gerne have uventede perspektiver på,

personlig intention.

hvordan du kan komme videre?
Hvis en gruppe af mennesker fra en
Flow Game er et tilbud til dig, der har

organisation ønsker at spille sammen,

et brændende spørgsmål i dit liv, hvor

skal de komme med en fælles

refleksion, vejledning og coaching er

overordnet intention - udover at have

velkomment for at fortsætte med mere

hver sit spørgsmål at udforske i den

klarhed og styrke.

fælles kontekst.

"The purpose of the Flow Game is to

Processen drives af meningsfulde

ground, strengthen and bring clarity

spørgsmål kombineret med fælles

and flow to human beings, their life,

refleksion og udveksling af viden og

leadership and actions."

erfaring imellem deltagerne.

Flow Game kan med lige så stor fordel
bruges i organisationer og teams for at
undersøge og skabe en fælles retning
for en ønsket kultur og holdning såvel
som i arbejde med strategiske
beslutninger og fremtidsvisioner.
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HVAD KAN DU FORVENTE?

SIDE 03

HVORDAN TROR DU DIT
SPØRGSMÅL SKAL BESVARES?
Med Flow Game skal du være forberedt på at blive overrasket

Spillet er skræddersyet til hver

Flow Game kan spilles over 5 timer til 2

deltager. Og som din vært hjælper jeg

dage. Vi begynder med en præsentation

dig med at skærpe dit spørgsmål, før vi

af hver spiller og intentionerne.

begynder.
Vi spiller rundt om meningsfulde
Din intention kan være et professionelt

spørgsmål, der er designet til at

eller arbejdsrelateret spørgsmål, som

inspirere refleksion, tænkning og mod.

du har brug for at afklare og arbejde
med på et personligt plan.

I løbet af spillet ser vi på dit spørgsmål
gennem 6 perspektiver:

For eksempel:

- innovation/personligt lederskab

”Hvordan kan jeg udfolde mit fulde

- den dybere vision

potentiale i mit arbejde?” eller

- fællesskabet

”Hvad er det livsværk, der virkelig

- handling/iværksætterdrivkraft

betyder noget for mig?”.

- det jordnære
- det spirituelle.

Det eneste kriterie er, at intentionen/
spørgsmålet har værdi og betydning for

Du får naturligvis en Flow-dagbog,

dig.

hvor du samler dine indsigter, imens
du spiller. Og vi samler op til sidst.

Ønsker du at spille eller vil du gerne
vide mere? Så kontakt mig endelig på
telefon 30 24 84 28
mail info@interaktion.dk
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