Sensitivitet

– dit særlige talent og gave til verden
Mange af os oplever vores sensitivitet eller
følsomhed som et personligt problem, besværlig og begrænsende. Men hvad nu hvis
vores personlige problem faktisk er et nyttigt
talent? På dette seminar vil vi tage vores
følsomhed alvorligt, - dykke ind i alle
sansningerne og undersøge aspekter og vinkler af
den. Vi vil opnå en ny forståelse og erkendelse af
vores følsomhed, og vil opleve en kreativ og
anderledes omgåelse af vores følsomhed;
Klodsen om benet - din passive indskrænkning forvandles til en styrke, - der udvider dine
handlemuligheder til både din egen som til
omgivelsernes store fordel.
Vi vil komme omkring;





Velkommen sensitivitet/følsomhed
Fra indre konflikt til ydre handlemuligheder
Følsomhed som genvej til at blive mere ”hel” og ”komme hjem” i sig selv
Følsomhed i fællesskaber

Seminaret er for alle interesserede i at udforske deres sensitivitet/følsomhed – såvel
personligt som professionelt.
Praktiske oplysninger:
Tid & sted:
Lørdag den 20. maj fra 10-17, og søndag den 21. fra 9-13
”Klinikken på Torvet”, Torvet 4, 1. sal, 8700 Horsens, (ved gågadenettet).

Creative Awareness

Pris:
1.800 kr, - ved betaling inden den 5.5, er prisen 1.500 kr.
Der vil være kaffe og the til rådighed i pauser. Frokost kan medbringes eller de
nærliggende cafeer kan benyttes.
Betaling:
Du er først endelig tilmeldt når du har indbetalt kursusafgiften på kontoen, som du får
anvist ved henvendelse til Lone Nørgaard.
NB!! Begrænset deltagerantal
Yderligere informationer og tilmelding:
Lone Nørgaard 75753545 (fastnet) eller mail norgaard2009@gmail.com

Kursusleder:
Lone Nørgaard, Jeg er privatpraktiserende psykolog med
mere end 30 års erfaring som konsulent, underviser,
supervisor, coach og klinisk psykolog. Jeg har desuden en
MA og Diploma fra Process Work Institute i USA, og
arbejder til hverdag som facilitator med enkeltindivider,
par, grupper og organisationer.
Se mere på: www.lone-norgaard.com
Creative Awareness tilbyder med dette seminar et forum og en tidslomme til
fordybelse, refleksion og undren over spørgsmål, besværligheder eller
problemstillinger vi støder ind i mens livet går. Udgangspunktet er i Process Work
eller Procesorienteret psykologi. Besværligheder rummer i denne tilgang nøglen til
løsninger, og problemstillinger ses som mysterier, der, når de favnes med kærlig
opmærksomhed og nysgerrighed, kan åbne dørene til et rigere, dybere, større og mere
magisk liv for såvel den enkelte som for alle de fællesskaber vi indgår i.

Seminaret indgår i serien ”Coming Home”, og er en del af Årskursus 2017, men kan
tages enkeltstående.

Creative Awareness

