Introaftener Opstilling København 2018

Opstillinger fra Hjertet
Introduktionsaftener til metoden Familieopstilling
Odsherred, Sjælland - København

Aftenernes program vil blandt andet indeholde
Grundig introduktion med oplæg og øvelser.
Alle er velkomne.

KØBENHAVN fredage 28. februar + 1. maj 2020
Tidspunkt: 17.30 – 20.00. Tilmelding er nødvendig.
Betaling: Entre 150 DKK/aften (to for 150 DKK). Betales ved indgangen kontant/mobilepay
eller ved forudgående bankoverførsel til Danske Bank reg.nr. 9493 kontonr. 5405695261.

Lokale i København: LEVENDE NÆRVÆR/Integrativ Udvikling, Adelgade 58, 6. sal, 1304
København K.

ODSHERRED på Nordvestsjælland november 2019 blev en succes, så mere kommer efter
sommer 2020
Kursussted: Skovlyset, Pavillionvej 15, 4550 Asnæs. Overnatning mulig på stedet.

Introduktionsaftenen er påkrævet for deltagerne på weekendkurset, med mindre du kender til
metoden. Introduktionsaftenen er inklusiv i prisen for weekendkurset.

Om introduktionsaftenen
Introduktionen indeholder oplæg og øvelser, hvor man får en direkte oplevelse af, hvad
metoden Familieopstilling og Systemisk Konstellation er, og hvordan denne metode hjertevarmt
og livsnært kan bringe klarhed og forløsning i ens liv. Metoden skal prøves for at komme til sin
ret.
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Denne introduktion er for dig, der vil undersøge, hvad metoden er og for dig, der vil deltage på
et endagskursus, og som ikke har prøvet Opstillingsmetoden før.

Deltagelse i en introduktionsaften er uafhængig af deltagelse i et en- eller todagskursus, men er
påkrævet for deltagerne på dagskurserne, med mindre du kender til metoden.

Om Opstillinger fra Hjertet
Oplev Opstillinger fra Hjertet, - i relationer til familien, til venner, og til indre og ydre virkeligheder
som din essens, din vej, dine udfordringer og begrænsninger.

For at forandring kan ske, må udfordrende temaer i livet mødes og varetages fra dybere
niveauer, end hvor de opstår. Vise mennesker som Einstein påpeger dette. Hjertet og det
levende nærvær er sådanne niveauer.

Familieopstilling og Systemisk Konstellation er fundamentet i Opstillinger fra Hjertet.

Kontakt Naja for mere information, for tilmelding og for en snak om dine muligheder for at
deltage.

Naja Vita Nielsen
Levende Nærvær
mobil +45 40 54 33 83
info@naja.nu
www.naja.nu
facebook.com/najavita
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