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DEN FEMTE KVADRANT 

FOREDRAGSRÆKKE

FOREDRAG OG SAMTALER OM BÆREDYGTIG 
PERSONLIG TRANSFORMATION

DATO:
Løbende arrangementer i 
2017 og 2018

STED:
Sortedam Dossering 3D, 2 

TILMELDING
greenticket.dk/5kvadrant
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Bæredygtige forandringer er efterspurgt af mange både på et 
personligt og et samfundsmæssigt plan. 
Spørgsmålet er hvor forandringen skal begynde? 
  
Nogle engagerer sig politisk i et etableret eller i et nyt parti. 
Nogle ændrer adfærd – køber økologisk, sorterer affald, bruger 
delebil og spiser mere grønt. Nogle engagerer sig aktivistisk i en 
sag – måske i en græsrodsbevægelse eller en forening. 
Andre går til yoga, tager på retreat og mediterer. 
Nogle venter på, at andre – måske politikerne – gør noget. 
Andre formår at integrere de forskellige dimensioner i deres 
tilværelse; disse mennesker sætter ofte noget i gang og får ting til 
at ske. 

Denne foredragsrække sætter fokus på det bæredygtige liv og 
vejen dertil. 

VEJEN TIL 
BÆREDYGTIG
FORANDRING
Chora Connection inviterer 
til foredragsrække om de 
øjeblikke der skaber 
forandring i vores liv.
Foredragsrækken skal 
inspirere til personlig 
udvikling i en bæredygtig 
retning.
  

Do the difficult things while they are easy and do 
the great things while they are small. A journey of a 

thousand miles must begin with a single step. 

- Lao Tzu

DEN FEMTE KVADRANT
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Hvad er den 5. kvadrant?

Hos Chora Connection arbejder vi ud fra en helhedsorienteret 
tilgang – vi kalder det den 5. kvadrant. 
Vi inddrager et bredt udsnit af aktører på tværs af erhvervslivet, 
det offentlige og civilsamfundet i udviklingen af vores prototyper. 

Denne foredragsrække tager udgangspunkt i den personlige og 
filosofiske tilgang til den 5. kvadrant. 

Hvilken personlig transformation har andre været igennem for at 
lykkes med deres formål – hvorledes forener man på modig vis sit 
indre og sit ydre, samfundet og verden omkring os.

Gennem personlige samtaler søger vi den personlige forankring af 
denne transformation – for vores egen og for klodens skyld.
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24 August kl. 16-18 
Personal achievements for a more inclusive, open and trusting 
world. Balancing inner needs and life’s realities. Kristina Paltén 
and Jon Bertelsen. 

Kristina is an adventurer, ultra-runner, lecturer, author and 
coach. She is the first woman to have run across Iran. In her 
mind, her run represents the simple yet incredible beauty that 
happens when people meet. She believes that our deepest need 
is belongingness: by having the courage to be vulnerable and 
hence meet, as the true person I am, we create trust, openness 
and belongingness. And that is where we create a beautiful, 
better world around ourselves. 
Kristina will hold her lecture in Swedish or in English (she under-
stands Danish).

Jon har mere end 20 års erfaring med meditation og 
menneskelig transformation. Han er uddannet datalog med bi-
fag i idræt fra Københavns Universitet og arbejder med 
ledelse og facilitering af teams gennem sin virksomhed Scenius. 
Han bruger blandt andet sin erfaring med meditation og 
mentaltræning til at træne elitesportsfolk, soldater, undervisere 
og en lang række andre grupper.

PROGRAM
DEN FEMTE KVADRANT
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20 september kl. 16-18  
Helhedsorienteret livsindstilling som bæredygtig praksis.
Hvordan finder man ro i en stresset hverdag? Ved Søren Hauge 
og Charlotte Fruergaard. 

Søren har arbejdet som spirituel underviser siden 1981, er 
uddannet magister i idehistorie og filosofi, forfatter til en række 
bøger, og spirituel coach med SoulFlow, SidheVisdom og Ener-
gipsykologi som speciale. Søren arbejdede i 30 år med teosofi 
og esoterisk psykologi.

Charlotte er grundlægger af HjerteAkademiet. Hun er en 
moderne shaman og en business spiritualist. Hendes personlige 
udviklingsrejse er, som de flestes, udsprunget af personlige sår, 
der senere bliver til et kald for orden og forståelse. Det har ført 
hende gennem traditioner, discipliner, psykoterapi, kognition, 
coaching, naturens healende kræfter, kærlighedens alkymi, og 
m.m.
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*Der tages forbehold for løbende ændringer i programmet

Kommende arrangementer:

26 oktober kl. 16-18
How to find your inner essence – and link it to the life we live. 
Integrating personal transformation. Special guests: Sara 
Zaltash and Mary Aver (lectures will be held in English). 

23 november kl. 16-18
Hvordan får man gang i en bæredygtig bevægelse? Inspiration og 
lederskab gennem tillid, nærvær og lytning. 
Ved Sonja Ohlsson og Carsten Ohm.

Tidligere arrangementer:

17 maj kl. 16-18
Hvordan finder jeg modet til at transformere mit liv og virke?
Bæredygtighed som livsstil og filosofi. Ved Erik Nielsen og Elise 
Brøchner.

8 juni kl. 16-18
Bæredygtige fællesskaber – fortællinger fra felten.
Hvordan lærer vi at leve mere bæredygtigt? Ved Johan Tino og 
Andreas Wolf.

KALENDER
DEN FEMTE KVADRANT

Følg med på Facebook, via 
choraconnection.dk eller tilmeld dig 

vores nyhedsbrev. 
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Hvad: Foredrag og samtaler om bæredygtig personlig transformation

Hvor: 
Alle foredrag afholdes i Chora Connections lokaler på: 
Sortedam Dossering 3D, 2 
2200 København N 
Alle datoer kl. 16-18

Hvordan: 
Pris: 200 kr pr. foredrag
Studerende gratis (begrænset antal pladser)

Tilmelding via greenticket.dk

Kontakt: 
Charlotte Winther
Charlotte@choraconnection.dk
+45 53884684

TILMELDING

www.choraconnection.dk

DEN FEMTE KVADRANT


