
31. marts 2022 kl. 18- 21.30

Temaaften - om at stå i
dig selv og mærke dine

egne grænser.

På denne temaaften vil vi
arbejde med din oplevelse af at
kunne stå i dig selv og din evne
til at mærke dit eget rum og
dine grænser.

10. maj 2022 kl. 18 - 21.30

Temaaften - om dig og
din livskraft

Denne aften får du mulighed
for at gå på opdagelse ind i din
livskraft. Hvordan har din
livskraft det? Hvordan har du
det med din livskraft? Hvad skal
der til, for at du kan forbinde dig

View in browser

Kære opstillings interesserede

Så kom foråret endeligt! 

Og med det følger ofte lysten til at bevæge sig ud i verden, med alt det der er
dig!  Men ind i mellem støder vi på udfordringer i os selv, der kan gøre det svært.

Forårets temaaftener giver dig mulighed for at kigge på nogle af de ting, der
måske er en udfordring for dig - og hjælpe dig med at kunne møde verden fra
et sted i dig, hvor du kan føle dig mere tryg, afgrænset og i stand til at være
med din livskraft.  Mere klar til al det dejlige liv, der er dit!

Som noget helt nyt har du muligheden til at blive en del af mit nye vikarkorps -
Her kan du ganske gratis f å mulighed f or at deltage i opstillinger.

Jeg glæder mig til meningsfyldt samvær i dit selskab.

Kærlig hilsen 

Jane Bruus, certif iceret systemisk familieopstiller ISFO

Læs mere i nyhedsbrevet her: 

Temaaftener
Foråret byder på 2 temaaftener

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f72347a33763373386836


Denne af ten vil være meget
praksis-orienteret, og bestå
af  små opstillinger, hvor alle
deltagere f år mulighed f or
at gå på opdagelse i deres
eget rum og udf orske deres
egne grænser.

Du skulle gerne gå f ra denne
af ten med en større
f orståelse og en ny
nysgerrighed omkring dig
selv, dit  rum og dine
grænser.

Har du spørgsmål eller ønsker at
tilmelde dig, så kontakt mig på
familieopstilling@mibit.dk eller
på telefon 24 61 58 08

D. 27. april 2022, kl.18-21.30

Sted: Familieopstilling Fyn,
Møllergade 28, 1 sal, 5700
Svendborg

Pris 225 kr.

med den eller måske stå endnu
stærkere i den?

Af tenen vil være meget
praksis-orienteret, og bestå
af  små opstillinger, der giver
dig mulighed f or at f orbinde
dig med DIN Kraf t!

Har du spørgsmål eller ønsker at
tilmelde dig, så kontakt mig på
familieopstilling@mibit.dk eller
på telefon 24 61 58 08

D. 27. april 2022, kl.18-21.30

Sted: Familieopstilling Fyn,
Møllergade 28, 1 sal, 5700
Svendborg

Pris 225 kr.

Vil du være en del af
vikarkorpset?

Jeg afholder jævnligt workshops og
aftener med udviklingsgruppen. Det
hænder, at der kommer afbud, og ind i
mellem er det med kort varsel.

Hvis du er en del af  vikarkorpset,
kan du blive inviteret til at deltage
som repræsentant, og det er
naturligvis helt gratis!

Ind i mellem laver jeg også opstillinger,
hvor en klient henvender sig for at få
en opstilling med levende
repræsentanter. Hvis du har lyst til at
deltage som repræsentant ved
sådanne opstillinger, så har du også
mulighed for det som medlem af
vikarkorpset. 

Skriv eller ring på telefon 24 61 58 08
hvis du har spørgsmål eller gerne vil
tilmelde dig.
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Møllergade 28, 1. sal, 5700 Svendborg
Denmark Afmeld nyhedsbrevet

Afmeld nyhedsbrev

Du kan tilmeld dig 
eller kontakt mig her

Her kan du læse mere om hvad familieopstilling er

Familieopstilling Fyn

https://www.facebook.com/FamilieopstillingerSvendborg
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/52700734/1762938
http://www.familieopstillingfyn.dk/kontakt/
http://www.familieopstillingfyn.dk/hvad-er-systemisk-familieopstilling/
https://www.mailerlite.com/

