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Ledare
Välkommen till Sveriges nyaste portal för äkta inspiration. En portal för dig
som vill ta del av och sprida alla goda krafter som verkar runt om i landet.
En portal där vi delar med oss av vår kunskap till varandra, inspirationskällan till att följa drömmar, visioner och till att ta steget till att göra.
Jag heter Anna Idell, jag är grundare till CFA Tidningen, en förlängning av
den verksamhet jag en gång i tiden skapade i staden Söderhamn, mötesplatsen Centrum för alla.
Den har hyllats och den har sågats, framförallt varit behövd. Är fortfarande
behövd. Den arbetar banbrytande och den är tillåtande. Ett mysterium för
vissa en gåva för andra.
Varför?
Centrum för alla är den mötesplats som under flera år kom att skapa möten
mellan tusentals människor som normalt sett aldrig eller sällan träffas av
naturliga skäl i det verkliga livet.
Den har skapat förutsättningar mellan olika individer som varit extrema.
Av god karaktär.
Jag har varit med och sett dessa möten om och om igen och jag har tagit del
av vad som händer när vi vågar göra förändringar som är banbrytande och
när vi väljer att se det absolut bästa hos varandra. Jag har tagit del av sanna
och genuina möten som har skett över alla gränser och mot alla odds. En
magi i det verkliga livet.
Med den bakgrunden gör vi nu CFA Tidning som en gratis tidning på webben och som webbportal. I denna webbaserade tidning kommer ni att få ta
del av människor runt om i vårt avlånga vackra land som precis som jag vill
vara med och sprida positiva vindar, vara en del av den utveckling som gagnar oss alla. Vi växlar upp några steg till och öppnar upp dörrarna för fler
möten, fler och större samverkansformer. Framförallt att dela med oss av
våra kunskaper till varandra. Ge inspiration och vara förebilder.
Politiker , företagare, tjänstemän, eldsjälar. Föreläsare, utbildare och inspiratörer. Alla kommer att ge oss den där extra kicken i vardagen. Budskapet
är att vi har alla förmågan att göra precis allt vi vill – det som får oss att må
bra.
Varmt välkommen att följa med på en spännande och rolig resa, en gemensam resa rakt in i en starkare och bättre framtid för oss alla.

Brynäs Företagarförening
CFA Tidnignen har intervjuat Ralph Brodin, ordförande Brynäs
Företagarförening.
Tagit del av tankar och metoder, hur de verkar och för vem.
En förening som har ett mycket viktigt arbete, arbetet med att
främja företagande.
Ett seriöst och roligt uppdrag där stöttning, goda råd blandat med
frukostmöten ger en viktig plats för företagare att träffas på.
Möt Brynäs Företagarförening och läs om deras viktiga arbete
- I din närhet inom kort.

Destination Järvsö
CFA Tidningen har intervjuat Filip Högberg, Destination Järvsö.
En sen eftermiddag i maj tog vi del av det viktiga arbetet om hur det är att
ta tillvarata befintligt, utveckla nytt och expandera Järvsö som ort.
Det är tydligt att det bor en genuin anda och ett brinnande engagemang
som driver ett levande Järvsö framåt, det handlar om hållbarhet, engagemang och stolthet att verka, leva och bo i Järvsö.
Ta del av hela artikeln Destination Järvsö i CFA Tidningen
-en inspirationsartikel om tillväxt.

Juristen svarar

Juristen svarar.
Lagar, juridik och mänskliga rättigheter – vi har experten på plats.
I varje CFA Tidningen kan ni som läsare ta del av svar från juristen
Charlotta Lagnander.
Har just du något som du vill att juristen svarar på?
Maila in dina frågor till: juristensvarar@centrumforalla.se

Eva Lindberg
CFA Tidningen har träffat och tagit pulsen på Eva Lindberg, regionråd i
Gävleborg.
Vi har tänkt mycket innan vi träffar henne, vad vi vill fråga henne som ni
läsare vill ta del av. Hon är en intressant person. En vanlig människa med
ett ovanligt uppdrag för det finns bara ett uppdrag som det hon har.
Ordförande för regionstyrelsen.
Vad innebär det? Vad är utmaningarna? Vad är roligt med uppdraget?
Hennes tankar kring utveckling i vår region, det är ju sådant som berör oss
alla. Sådant som påverkar oss alla som lever och bor här.
Vi har fått svaren. Läs hela artikeln i CFA Tidningen - snart i din närhet.

Pierre Hesselbrandt
Pierre Hesselbrandt medium, kursledare, föreläsare. Känd från det Okända
på TV7.
Pierre ”Allround Spirit” Hesselbrandt hade en jobbig uppväxt och hamnade
i destruktivt sällskap. Men han valde den andliga vägen. Läs mer om Pierre
i nästa utgåva av CFA Tidnignen, nära dig i slutet av Maj.

LindaSofie Evasdotter
I många år så levde LindaSofie Evasdotter som medberoende i ett ständigt
sökande efter ett bättre mående och i hopp om en ljus morgondag.
Idag så är hon utbildad Samtalsterapeut, Hälsocoach & Meditationsledare.
Hon är trygg i sig själv, trivs med livet och känner stor tacksamhet över att
på ett professionell sätt kunna hjälpa andra i deras personliga utveckling
och med att reda ut olika livssituationer som kan vara besvärliga.
Följ LindaSofies krönika i nästa utgåva av CFA Tidningen. Där hon också
besvarar frågor som rör mående och hälsa.

Stefan Barenfeld
Stefan Barenfeld, projektledare och föreläsare som nu är högaktuell med
sin föreläsning ”Hobbyn blev min rehab”. En föreläsning som bygger på en
verklig händelse. Där Stefan fullkomligt krossade båda sina fötter i en
allvarliga fallolycka september 2006.
Följ med Stefan på denna mentala och fysiska resa i nästa utgåva av CFA
Tidningen.

Claes Jenninger
Claes Jenninger.

Skribenten, debattören och föreläsaren.
Mannen som vigt sitt liv till att motverka utanförskap.
Hans resa är gripande, den letar sig in i hjärtat på varje läsare och åhörare.
Han miste sin son Måns som blev endast 13 år gammal, han tog sitt liv när
orken att stå emot blev för tung att bära, han var en av de tusentals barn
som varje år fortfarande är utsatt för mobbing.
Claes ger oss en inblick hur vi fångar upp och engagerar vuxna, hur vi
stärker och ser våra unga.
Följ Claes Jenninger i CFA Tidningen, en inspiration för varje vuxen och
en förebild för alla barn.
En god kraft att ta del och inspireras av – snart i din närhet.

Sandra Da Silva Larsson
Sandra da Silva Larsson
Sorgebearbetning, krishantering och handledning.
Livet ger oss olika upplevelser, ibland inträffar saker som dödsfall, svår
sjukdom eller krig. Yttre faktorer som påverkar oss mentalt. Ibland så illa
att vi går sönder inombords, känslomässigt. Ibland även fysiskt.
Många gånger när vi möter en livskris står vi handfallen under tiden och
efteråt, rädda, ängsliga och har ingen kompass att hitta tillbaka till livet
med. Vi är helt enkelt oförberedd hur vi hanterar en livskris, inte heller har
många av oss någon verktygslåda att fixa det trasiga med.
CFA Tidningen har träffat Sandra da Silva Larsson, en kvinna med många
erfarenheter kring krishantering.
Hon delar med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper kring hur
man hittar tillbaka till livet efter en kris.
En hand att hålla när stormen går är vad vi alla behöver, utrymmet till att
bli tagen på allvar och få hjälp – ta del av Sandra da Silva Larsson – snart i
din närhet.

Anna-Lena
Joners Larsson
Anna-Lena Joners Larsson Nazibruden
CFA Tidningen har träffat Anna-Lena, Nazibruden.
Hon levde mitt i den innersta kretsen av nazisterna. Ett liv präglat av ilska
och mörker Främlingsfientlig.
Vi har fått följa hennes resa från nazist till hennes fullständiga vändning
i livet, valet hon tog att lämna allt det mörka och istället välja kärlek och
människan som förstahandsval.
Det är en gripande sann berättelse, hon är inspirationen och förändringen
vi vill se i morgondagen.
Ta del av Anna-Lenas resa, snart i din närhet.

Krönika
KRÖNIKA, Förvalta gåvan från framtiden. av Maria Hultman Gonzalez.
Barn kopierar alltid sina föräldrar och påverkas av andra vuxna de möter.
Självklart kommer barnet vända sig till mobilenvännen så fort det förstår
att använda en mobiltelefon. Barnet vet ju att mobilenvännen är en mycket
viktig vänskap. Här finns svaren på människans duglighet och här blir jag
gillad och bekräftad eller kritiserad och mobbad. För de ungdomar som
inte mår så bra och känner sig ensamma är mobilenvännen ofta väldigt
central och viktig. På nätet finns det fler som mår likadant och i
gemenskap med dem får de en trygg men kanske destruktiv tillhörighet.
En destruktiv tillhörighet är bättre än ingen tillhörighet alls. I vissa forum
får en till och med gillatryckningar för att en mår dåligt. Vem har skapat
denna situation?
Läs fortsättningen i nästa utgåva av CFA Tidningen.

CFA-Soffan
Vi sitter i CFA soffan och båda har tagit av oss skorna, benen har vi uppe i
soffan och vi påbörjar vårt samtal.
Dagens ämne är ung i Söderhamn, passion i livet och vad unga vill ha mer
av.
- Jag är nyfiken och vill veta hur det är att vara ung i Söderhamn idag, vad
tänker du?:
- Jag tänker att vi unga i Söderhamn har inte så mycket att göra, inget
ställe där vi kan träffas på där vi alla är trygga med varandra. Vi skulle
gärna se lite mer aktiviteter, för när det inte händer så mycket så blir det
tråkigt för unga. Det är så många känner.
Ta del av hela samtalet mellan Anna Idell och Aleyna Elena Bahceci i CFA
soffan, i nästa utgåva av CFA Tidningen.

