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NOL. Inget är omöjligt!
Det var budskapet 

som deltagarna till 
onsdagens föreläsning i 
Nols Företagscenter fi ck 
med sig.

– Sätt upp små mål 
som ni själva kan kont-
rollera, betonade Britta 
Terling från Movement 
AB.

Ett 25-tal personer, mer-
parten arbetssökande, fanns 
i publiken för att lyssna till 
Britta Terling och hennes 
föredrag om hur din hjärna 
påverkar och kan påverkas av 
dig själv.

Det var en energifylld fö-
reläsare som under en timme 
lät publiken ta del av hennes 

tankar och idéer kring för-
ståelsen om hur hjärnan re-
agerar och hur du använder 
kunskap på ett smart sätt.

– Jag är ingen hjärnfors-
kare och heller ingen psy-
kiatriker. Jag har bara ett 
speciellt intresse för varför 
vi människor fungerar som 
vi gör. Vad kan jag göra åt 
mina egna hjärnspöken, som 
gör att jag fastnar och inte 
kommer vidare? Jag har läst 
mycket om detta fenomen 
och tycker det är oerhört in-
tressant, sade Britta när hon 
hälsade välkommen.

Åhörarna fi ck sedan redo-
göra för sina förväntningar 
inför föreläsningen och vad 
de relaterade till när bilden 
på hjärnan dök upp.

– Bekant, intressant och 
läkarmottagning var kom-

mentarer som hördes i loka-
len.

Britta Terling ville få pu-
bliken att förstå att känslor 
ibland lurar oss.

– Vi ska lyssna och lita på 
oss själva.

Att inte välja bort utan att 
välja till, och att inlärt bete-
ende också kan bli utlärt lät 
Britta Terling förklara.

Dialogen med besökarna 
gav föreläsning dynamik och 
kraft. En timme försvann 
fort.

– Ni är välkomna tillbaka 
onsdagen den 3 december 
då vi kommer att hålla en ny 
föreläsning i Nols Företags-
center och en fortsättning 
på temat ”Inget är omöjligt 
– hur vi kan påverka och på-
verkas av hjärnan”.

JONAS ANDERSSON

Britta Terling från Movement AB föreläste i Nols Företagscenter om hur hjärnan fungerar och 
varför vi människor agerar som vi gör i olika situationer.  

– Föreläsning i Nols Företagscenter

”Lyssna och lita på er själva”
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Det är vi
som är
Axelssons!

Välplanerat med  
inglasat uterum!

Välkommen till denna otroligt välplanerade villa - perfekt för den större familjen med 
krav på utrymmen. Villan byggdes 2004 och har fyra stycken rejäla sovrum, inglasat 

55 kvm. Ett tillfälle för barnfamiljen - välkommen på visning!  164 kvm.

Perfekt för barnfamiljen!

Välkomna till denna gedigna tegelvilla i klassisk 

för barnfamiljen. Huset är välskött men lämnar ändå utrymme för dig som vill sätta din 
egen prägel på boendet. Fristående garage och trivsamt tomt. Välkommen på visning! 
133+65 kvm.

Pris 2.595.000:- som utgångspris.
Visas 16/10. Kalvhagevägen 10.

Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.200.000:- som utgångspris.
Visas 9/10. Solgatan 22.

Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Lilla
 Edet

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

 
Peter Eriksson (mäklare), Monica Carlsson (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), 
Marie Engström (mäklare), Danijela Todorovic (mäklarassistent),  


