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          Livet 2.0 
Ditt viktigaste  

gör-det-själv-projekt någonsin! 
 

GDS och FDG. 

Två förkortningar som står för hela skillnaden 

både på jobbet och privat.  
Om Du gör som Du alltid har gjort får Du samma 

resultat som Du alltid har fått. Eller sämre, eftersom 

förändringstakten i omvärlden stadigt ökar.  

Det är när människor mår bra som företag går bra, 

menar jag och då infinner sig några frågor: 

- Vems ansvar är det att Du mår bra? 

- Hur kommer det sig att vi har det så bra fast vi 

tycks må allt sämre? 

- Vad har det för inverkan på resultaten? 

Den här föreläsningen är en mental och känslomässig 

vitamininjektion som gör skillnad. På riktigt. 
 

Ur innehållet 
 Myter som hindrar Dig – nu krossar vi dem! 

 Kunskap är värdelös, eller hur? 

 Gnällskola – om konsten att gnälla bra. 

 GDS och FDG – Dina bästa verktyg? 
 

För vem? 
Vill Du må bättre och gå bättre, d.v.s. prestera bättre 

med mindre ansträngning och samtidigt njuta och ha 

kul på resan – ja då är det här en föreläsning för Dig! 

Varning! Föreläsningen kan kraftigt påverka Din hälsa! 
 

Kommentarer 
- Betyg på Johan Dahl på en femgradig skala = 10!! 

- Känslan jag tar med mig: allt går att förändra!  

- Tack för en skitbra energiboost och ett fantastiskt 

visuellt "tankeflytt" av gnäll! 
 

 

När Du vill  
förbättra Dina utsikter 

att nå Dina avsikter 
är det bättre med insikter 

än med åsikter. 
 

Johan Dahl 
Föreläsare, författare och förändrare 

som hjälper människor och företag att 

må bra och gå bra. 

 Johan har startat och drivit ett tiotal 

bolag, rekryterat rätt och rekryterat fel, 

nått framgångar och stött på 

motgångar.  

Idag är han en efterfrågad föreläsare, 

utbildare och coach inom försäljning, 

professionell och personlig utveckling 

och han bidrar till resultat som både 

känns i kroppen och som syns på sista 

raden. 

 

 

Kontakt 
Tel 0709-10 43 00 

E-post johan@jdu.se 

Web www.jdu.se 
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