Innerst inne är vi alla lika, men vårt beteende formas av våra kulturer.
Frågan är om du anpassar dej eller om du vågar vara dej själv? Vi menar a= Livet borde
vara som en orkester: Vi ska vara olika och låta olika, men med en gemenskapad vision
kan vi bli folk-visa och förenas i harmonisk samklang!
Vi är två levnadsglada och lite ﬁlosoﬁska eldsjälar som funderar över varför vi är som vi är. Su Ping har
vuxit upp i den tradi?onella kinesiska chi-kulturen och Bengt i den svenska jantelaglydigheten, men vi
har valt aD vara oss själva i stället för aD anpassa oss ?ll de sociala normerna. Så man kan säga aD vi är
naturliga och inte normala.
Vi har pratat mycket om deDa och nu skulle vi vilja omsäDa snacket ?ll verkstad ?llsammans med
likasinnade. Målet är aD s?mulera våra medmänniskor ?ll entreprenörskap och krea?vitet eFersom det
är grunden för vår gemensamma ?llväxt och välfärd. Så hur blir man den bästa versionen av sig själv?
Utveckling är en form av olydnad där man går utanför ramarna och ifrågasäDer det rådande systemet.
EFersom alla samhällssystem vill ha lydiga medborgare och prioriterar ordning och reda så krävs det
både mod och nytänkande för aD röja väg in i fram?den. Eﬀekten av det oﬀentliga kontrollbehovet blir
tyvärr passiva medborgare som präglas av inlärd hjälplöshet och nånannanism. Men gamla hjulspår
leder ju ?ll vägs ände så vi eldsjälar är en förutsäDning för ?llväxt och välfärd. Och vi får aldrig ge oss!
Första steget är aD vi blir ﬂer som upptäcker våra resurser och aD vi hjälper varandra aD lyckas. Här är
några av ledmo?ven i vårt inspira?onsseminarium:

Chi - energi i harmoni ✦ Livets mening ✦ Det mentala knytkalaset
Eldsjälspyromani ✦ Inställningen styrs av fantasin ✦ Mental magnetism
Recept för succé ✦ Jag vill va’ fri!
Seminariet blir en lusRylld haha&aha-upplevelse som leds av oss, Su Ping och Bengt, sam?digt som vi
bjuder in ?ll en krea?v process där vi alla kan bidra med idéer och entusiasm. I bästa fall blir vi så
eldbesjälade aD vi ?llsammans ställer ?ll med något samhällsutvecklande på stôlliD allvar.
EFersom Bengt lider av den gene?ska åkomma som kallas ”göteborgshumor” så är i alla fall seminariets
avslutningsreplik given: ”Chi ﬁck ni!”
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