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Använd Drömstudions kommunikationskort när ni vill öppna upp till riktiga samtal, lära känna varandra och
ha roligt tillsammans. På jobbet, i föräldragruppen, i studiegrupper eller med vännerna. Mingel- eller
mötesöppnare: Alla tar ett kort. Gå ihop två och två och berätta om er själva utifrån ert eget kort.

Samtalspartnern lyssnar, frågar och hjälper till att fördjupa ämnet. När båda är klara byter ni kort med
varandra och går vidare till en ny samtalspartner. Ni fortsätter på detta vis tills alla mött alla, tiden gått ut eller

ni känner er klara. I en mindre grupp: Tillsammans med din partner, i din arbetsgrupp, med vänner eller
bekanta, kan ni istället gå laget runt. Var och en berättar om sig själv utifrån sitt kort eller har ni ett kort som
tema för alla under en runda.På egen hand: Använd korten som en spegling för att väcka frågor, upptäcka

perspektiv och öppna upp en inre dialog med dig själv.

När vi alla sitter i ett helt öppet rum blir det extra viktigt att inte störa varandra hur som helst. startar
programmet Power Manager finns i Öppna Lenovoprogrammen i . Fjärde delen Den stora dekadansen.En
engelsk romantiker.Lord Edward BulwerLytton var en av sin tids mest lästa författare och idag är hannästan
totalt glömd.Endast den historiska romanen Pompeiis sista dagar läses ännuallmänt av hans böcker den var
hans största publikframgång och visst är den intressantgenom sin belysning av Antikens kulturkollisioner

mellan romerskt. Under vår första lediga vecka åkte vi som tidigare nämnt upp till Vietnams huvudstad Hanoi
och vidare ut till Halong Bay.

Riktiga Kort,Kort Samtal

Färre riktiga samtal Bland annat visar en studie från Harvard att den verbala interaktionen minskade med 70 i
organisationer där man bytte till öppna planlösningar. Kommunikationskort öppna upp för riktiga samtal. Det
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har skett en rejäl katastrof i Nepal och flera företag har gjort det lättare och billigare för folk att nå sina nära
och kära som befinner sig i Nepalområdet och nu har Telenor gjort det gratis att ringa och skicka sms till folk
i Nepal. Nu kan du öppna din besticklåda och känna total lycka . Hör du mig vill vara en arena för riktiga
möten mellan två grupper av människor som sällan möts utanför myndighetsrummet. Kommunikationskort

öppna upp för riktiga samtal. Jag är beredd att tillträda på det sättet säger partiledare Ebba Busch Thor i SVTs
Morgonstudion. Efter påsk har en del länder i Europa så smått börjat lätta på restriktionerna och öppna upp
sina samhällen igen. De forwards som vi har nu känner vi oss trygga med men självklart vore det inte dumt

att plocka in några som kan dunka in lite poäng.
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