Temadag i VGT2
Anker SteenSondergaard
Den 19. oktoberholdt VGT2 temadagpi
Hjalmar Brantings Plads,hvor vi have l6nt
lokaler hos Dansk Told- og Skatteforbund.En
dejlig solskinsdagi oktober.Vi startedemed
morgenkaffekl. 08.30.Dereftertog vi en
runde om de mangeting, vi skal have drsftet i
dette efterir.
Kl. 10.00-12.00fik vi et friskt pust udefra.Vi
havde besogaf Heidi Schsnberg.Hun fortalte
om den nonverbalekommunikation, der
ubevidst foregir menneskerimellem. Gennem
diverseeksemplerdemonstreredehun,
hvordan man kan lresehinanden.Hun viste, at
hun aleneved at se pi os, kunne komme
meget tr:tpit en beskrivelseaf vore
karaktertrrek,og om vi primrert var visuelle,
kinrestetiskeeller auditive.
Hun lrerteos om betydningenaf fx
ojenbrynenesplacering og form. Hvordan vi
ud fra dette kunne se om vi stod over for en
person,som vi kunne ghtnt pA (kramme)
eller en der gerneville have,at vi holdt lidt
afstand.
Hun lrerteos, hvordan vi ikke skulle komme
ind ad en dar, og hvilken betydning det har,
nir man kommer rigtigt ind. Hun berigedeos
med en masseting. Det var alt i alt frygteligt
interessant.Hun bide underholdt,
provokeredeog charmerede.Alle fik et skub.
Det afspejledede efterfolgendedages
heftige drsftelserogs6.Og vi er ikke frerdige
med at tale om det.
Hun var rigtig god, og man kunne tydeligt
mrerke,at vi kun fik en smagsprovepfl det,
hun kan. Hvor ville en personsom hendedog
kunne ruske op i os alle sammen,hvis hun fik
meretid eller tid til flere.
De 2 timer? - de forlsb uden en pause,hvilket
kun et par stykker bemrerkede.Hun kan varmt
anbefales.

Herefter spistevi frokost og sluttededagen
med en rundvisningpi ToldSkat Museet.
Holger fortalte og fortalte. Han kommer jo fra
toldsiden,men havde sandeligogsi formiet at
srettesig ind i skattenshistorie. Godt giet.
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Heidi Murio Schonberg, fzdt I964
Uddannet cand. phil. fra Kobenhavns Universitet,
smerteterapeutog kinesiolog.
Instruktor i ONE-BRAIN systemet,der handler om
indlering, motorik og kropsbevidsthed.
Heidi driver en kinesiologisk klinik og arbejder
endvi dere som v ir ksomhedskonsul ent. H erudover
holder hun kurser ogforedrag. Hun giver individuel
vejledning om ergonomi, kost, smertebehandlingsamt
kommunikation og kropssprog, mentaltrening,
I ivskval it et og str esshdndter ing.

