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Hasse Korduner är enligt mig en av världens bästa coacher, både för ledare i företag och i föreningar.
I samtalen med Hasse fungerar det minst lika bra att även ta upp privata relationer och
familjesituationer. Allt hör ju ihop.
Hasses gåva är unik och revolutionerande. Hasse förenar de senaste upptäckterna inom psykologin
och varandet (Ontologi), med de senaste upptäckterna av självmedvetande eller det vi kallar ”jag‐
bilden” som är unik för människan.
Hasse är i botten en Biokemist och har en professionell grund i hur olika livssystem fungerar. Hasse
har studerat det mesta inom ”Mindfullness” Detta tillsammans med de många timmar i praktisk
coaching av människor i olika sammanhang gör honom till en mycket kraftfull lyssnare bortanför den
fasad vi ibland lägger på oss. Men inget kritiseras, inte ens eventuella fasader.
Coachingen eller ”lyssnandet” tar dig bortanför måsten som att ”bli bättre”, ”öka självförtroendet”,
och olika skolor av positivt tänkande & ”sluta med olika eventuella ovanor, ”blivande‐läror” etc.
Den tar dig även bortanför ”Mindfullness” och annat som gör att du måste försätta dig i en annan
stämning för att uppleva ”stillhet”. Om du tänker på det så går det inte i längden inte att styra en
tanke, lika lite som du kan styra hjärtslag eller andning. Det blir bara forcerat.
Hasses gåva är att urskilja vilka skatter som du redan har som du kan upptäcka utan att behöva
förändra något alls. Skillnad kommer ifrån tillåtelse av energi, bortanför det språket färgar som ”gott
eller ont”.
Resultatet av coachingen är att roller och rädslor som tidigare har fått styra går ur tiden och ur detta
kommer en ny frihet och förnyelse i de sammanhang man verkar, inklusive familjen, företaget eller i
umgänges kretsen.
Det kan ibland vara konfronterande i samtal med Hasse, men äntligen har du här en man som vågar
ta dig dit när du är redo, dit ingen annat vågat ta dig. Bakom denna smärta och rädsla för vad som vi
kan bära på kan dölja sig den största gåvan.
Det finns mycket att säga om varför detta fungerar, men min egen upptäckt som tekniker är att det
stämmer så väl med de naturlagar vi har om att enbart observation av en energirörelse förvandlar
tillståndet i Universum. Ljus behöver inget annat.
Jag jobbar även med magnetsystem och ser hur en negativ kraft förutsätter en positiv kraft i ett
samlat energifält. Genom att våga titta på det vi kallar negativt så kommer man att se att lika mycket
kraft finns åt det positiva och du blir lämnad med en helhet, en skatt. Bakom förvirring finns en skatt
som heter klarhet, men inget av detta lämnas med ”bättre eller sämre”, utan bara att vara utan
varken rädsla eller ”bevis‐behov” längre.
Jag har gått programmet Personlig ledarutveckling och har följt upp med cirka 10 personliga coaching
samtal med Hasse vilket har lossnat ett eget ”tänk” där jag förut var fast i olika ”trossystem” hur det
”borde” vara. Nu skriver jag på en egen bok utifrån de upptäckter jag fått i samtal och även egen
observation i mig själv och andra.

De som är mest glada är väl mina barn och min fru då de fått en helare livs vän och Pappa. Men även
mina relationer på mina två företag som jag äger har förbättrats. Utifrån en större lyhördhet för
personal och även kunder har det skapat affärsmöjligheter som nog inte hade varit möjligt annars.
Vid frågor om Hasse eller vad som gör Hasses coaching unik så är ni mer än välkomna att kontakta
mig direkt.
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