
Gemensam målbild  på 
två timmar! 
Skogsfloating med Yamina Enedahl 

 Under skogsfloatingen med mig får ni 
mötas under trygg ledning. Vi skapar 
en bild av nuläget för att ta ett 
gemensamt avstamp in i framtiden.  
Skogsfloatingen varavas med 
teamstärkande övningar, personlig 
reflektion och samtal i stor grupp.  

Den tydliga processen sätter alla i gruppen på samma bana för att 
bokstavligt talat flyta iväg tillsammans i hängfåtöljerna under tallarna - 
mot det mål som vi kommit överens om. Naturen som konferensrum 
bidrar till både avslappning och fokus. Det blir en upplevelse utöver 
det vanliga och ett möte som alla medverkande kommer att minnas 
och inspireras av  i höstens arbete. 
 
”Att vara överens om var vi 
befinner oss just nu och bygga 
gemensamma målbilder för 
framtiden skapar motivation 
och teamkänsla!”

 
Hej! 
Jag heter Yamina Enedahl och är 
mental coach, föreläsare och 
moderator. Mitt mål är att skapa 
prestationsmiljöer som leder till 
gemenskap, motivation och 
måluppfyllelse! 
Det gör jag genom att kombinera  
mentala coachen, talaren, 
organisationskonsulten, nörden och 
världsmästaren i fridykning.  
Viljan att utgöra en positiv skillnad och 
att få människor och organisationer att 
utvecklas är mina drivkrafter i arbetet 
med mindre och större grupper:  
- Jag älskar att skapa delaktighet och 
fantastiska resultat tillsammans! 
I 20 år har jag utvecklat individer och 
team i alltifrån föreningar och offentlig 
sektor till småföretag och 
multinationella bolag.  

Specialområden: Prestationspsykologi, 
Organisationsutvecklig, Psykisk 
beredskapsträning 
Specialförmåga: Se individers och 
organisationers styrkor. Vägleda genom 
processen och få alla att  komma ut på 
på andra sidan - stärkta i sina unika 
egenskaper och kompetenser.  
Intressen: Digitalisering, Framtidens 
samhälle, organisation och ledarskap 
Kontakta mig gärna! 
yamina@mindprogress.se 
076-2435066 
www.mindprogress.ase

 
BOKA SKOGSFLOATING MED YAMINA FÖR ATT: 

 
- Mötas på ett avspänt effektivt sätt 

- Förtydliga era tankar om nutiden och era 
gemensamma målbilder av framtiden 

- Utveckla relationerna i gruppen 
- Fokusera på målet för dagen och samtidigt vila i 

processen 

http://www.mindprogress.ase
http://www.mindprogress.ase

