
WHAT IF?
TÄNK OM. TÄNK OM DET VORE MÖJLIGT. TÄNK OM DET VERKLIGEN VORE MÖJLIGT.

VÄLKOMMEN PÅ ETT INNOVATIONSRETREAT 12 APRIL KL 12.00 - 13 APRIL KL 12.00.

WHAT IF PRESENTERAS AV RINO SENSES, WE ARE LAJA OCH VARBERGS KUSTHOTELL. 



VARFÖR ”WHAT IF”
Vi lever i en allt mer föränderlig värld som öppnas upp genom ny teknik, nya 
produkter, tjänster och gränslösa möten. Vi står inför många möjligheter 
men också utmaningar - det går snabbt, affärsmodeller kastas omkull och 
människor är i ständig rörelse. Att navigera i denna framtid är inte alltid lätt. 
Så ibland måste vi stanna upp och även tänka om. Skrota det gamla och 
utgå från ett nytt vitt papper.

Allt utgår från oss som individer. Att ge sig själv tid, reflektera och samtala 
på riktigt är ett bra sätt att börja. Tillsammans med andra som vi vanligtvis 
inte möter, utforskar vi både utmaningar och möjligheter och gör action av 
tankar och visioner.

Välkommen på en innovationsretreat “WHAT IF”, 52 steg från havet, på 
Kusthotellet i Varberg. Du bjuds in för att vi gillar dig som person och tror att 
du skulle gilla att skapa “WHAT IF” med oss. 

Med utgångspunkt i dig som person och dina möjligheter att förändra 
ackompanjeras du av god mat, vacker musik och spännande människor i 
en sagolik kustmiljö. Tillsammans skapar vi ett härligt möte, delar tankar om 
vardagliga och världsliga ting. Vi låser upp gamla tankebanor, ger och får 
stöd. Öppnar upp för nytänkande genom riktiga samtal. Vi fyller dagarna 
med ämnen som utgår från dig och är aktuella just nu. Som du vill dela och 
ha andras tankar kring.

Reteratet bygger på deltagarkultur och livsnjutning. Du kommer att utveckla 
dig själv som person och få nya lösningar och perspektiv på utmaningar och 
möjligheter som du strå inför. Få ny energi och lust att skapa. Ordet retreat 
handlar om att dra sig tillbaka få tid för reflektion, stillhet, inlevelse och att ta 
sig själv till en annan plats.

VI GÄSTAS AV BJÖRN NATTHIKO LINDEBLAD. Björn är finansvalpen som 
sadlade om och blev buddhistmunk i 16 år. Sedan han kom hem igen har 
han med sin jordade livskunskap, humor och vardagsvisdom blivit en av våra 
mest hyllade talare och meditationslärare. Björns bidrag till vårt dygn kom-
mer att fokuseras kring rörelsen från ytlighet till innerlighet, via reflektioner 
och samtal.

VILL DU HÄNGA MED OSS?
RINO WENNERHOLM. Rino är en dirigent med passion för människor 
och samtal - att mötet blir på riktigt. Han har en sällsynt talang i att snabbt 
skapa närvaro och tillit i rummet, oavsett det gäller individuell executive 
chefscoaching, ledningsgrupper eller hela företag. I förtroendefulla möten 
använder han sin förmåga att hitta till kärnan med vad individ och grupp 
vill utveckla hos sig själva. Med värme och kompetens gör Rino människor 
modigare och utmanar dem så mycket att förändring verkligen sker. 

ANNA LINTON. En sjungande vind. Anna är lugn, ödmjuk och trygghet 
personifierad. Kombinerar snabbhet med struktur och har alltid koll på 
minsta detalj. Hon har enorm erfarenhet av allt från att coacha entreprenörer, 
utveckla drömmar och idéer, skapa nydanande festivalkoncept till att hitta 
kreativa finansieringslösningar. Anna älskar att skapa och har inställningen 
“hur svårt kan det va?” grundmurad i sig. 

TORHILD MOLVIG. Typ bäst i världen på värdskap och relationer. Torhild 
ser individen, är steget före i sitt tänkande, varm, ödmjuk och öppen.  
Med stor fingertoppskänsla har hon under 20 år arbetat på Varbergs Kust-
hotell och skapat förutsättningar för de bästa av möten. Torhild känner till 
varenda vrå av Varbergs Kusthotell och kommer guida oss i den fantastiska 
miljön, låta oss prova på äventyr och sköna lugna stunder. Hon älskar mat 
och vin och serverar alltid rätt sak på rätt plats, vid rätt tidpunkt. En livsnju-
tare av rang.

ANMÄLAN: 
Anmälan sker till: torhild.molvig@comwell.se senast 1 april 2016. 
Vistelsen inkl mat, övernattning och samtalsledning.  
Du bestämmer själv priset av vad du anser att det var värt efteråt!

Arrangörer: ”WHAT IF” presenteras av Varbergs Kusthotell, 
Rino Senses och We are Laja. 

  


