BEVIDST TILGIVELSE

At give sig selv plads og værdi – At opgive offerrollen
Har du lyst til og mod på sammen med andre, åbenhjertigt at undersøge om du har rester af din sjæl
parkeret hos mennesker og hændelser, som du ikke har tilgivet? Og er du nysgerrig på, hvordan du
får hentet dig selv hjem igen, og hvad du så ellers gør derfra? Med afsæt i det nye paradigme vil vi
arbejde med krop, følelser, mod- og medstand, selvværd, livsglæde, bevidsthed og livsformål.
At tilgive er ikke en teknik eller metode, men en udfordring, der kan rense sind og sjæl, og sætte dig
fri til at være den du er.
Gruppen vil veksle mellem kropslige øvelser der løsner blokeringer, afspænder og åbner ind til hjertet,
inspiration og introduktioner, deltagernes fortællinger og erfaringer om sig selv samt afpassede øvelser.

GRUPPEN GIVER DIG

੦ Kontakt og bevidsthed til dine uudnyttede potentialer
੦ Inspiration til at hente dig hjem igen
੦ Stemme og plads til at dele det der fylder dig op
੦ Fællesskab med andre ligestillede
੦ Gang i din tilgivelsesproces
੦ Indsigt i andres positive muligheder og tilgivelsesproces
੦ Sparring, indsigt og lys på det der spærrer for din livsudfoldelse

DU FÅR

੦ Plads i en gruppe hvor du kan være dig selv med både dine styrker og din største sårbarhed
੦ Andre der lytter opmærksomt og nærværende til det der ofte er svært at tale om andre steder
੦ Afsæt til at komme videre derfra hvor du er fastlåst i forhold til dig selv og andre
੦ En gruppe hvor du forpligter dig til åbenhed i gruppen og tavshedspligt udadtil
੦ Et sjælefællesskab med andre, som kan blive dit netværk fremover
੦ Kaffe, te, vand & snacks

PROGRAM

੦ Jeg indleder med Introduktion og inspiration hver gang
੦ Kropsøvelser
੦ En runde hvor hver enkelt har lejlighed til at udtrykke sig
੦ Pause
੦ Øvelser
੦ Jeg styrer processen

VARIGHED & PRIS

6 lørdage fra kl. 9.30 - 16
Pris: Se hjemmeside

STED

Jernbanegade 9,2 tv, 4700 Næstved

JEG ER

Sygeplejerske og Organisk krops- og psykoterapeut og
chok/traume terapeut
Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

LISE JØRGENSEN
Terapi & Udvikling

DATOER, ANDRE GRUPPER, TILBUD & TILMELDING:

www.lisejoergensen.dk

