
Entering the gate of 2020
När: lördag 28 december kl. 10-13
Plats: Yoga Nu, Finnorpsvägen 5A, Finntorps centrum (ca 10 min från Slussen) 
Investering: 750 kr. Föranmälan tll berit.hague@livsdansen.se gärna senast 26 dec
Betalning: Sker på plats tll Mikaela Steens swish 123499 99 00 alt. Berits bank konto
Ingår: Dansvågen, Tekniken Personligt årsbokslut, Boken Den själsliga gåvan, Frukt, Tilltugg, Thé/Kafe

Dansa igenom det gångna året och välkomna det nya utirån kärlek, insikter och power!

Mellandagarna erbjuder en perfekt tajming för at stanna upp et slag och ge dig själv td för kontemplaton.
Det här är et eeerlängtat tllfälle at i en kreatv miljö refektera kring och ta hand om det gångna året 
liksom dina intentoner inför det nya. Här ges möjlighet, genom dans och det skrivna ordet, at fånga upp 
väsentligheter som annars lät skulle kunna gå förlorade. Den här aktviteten är tll för dig som vill göra dig 
fri från det gamla som ligger och skaver. Du vill ta hand om din sorg, men också glädje. At på så vis utorska 
din sanna potental. Det är dags för din sprudlande glädje och enorma kraet 

Vad vill du göra mer av, mindre av? Vad är extra vackert i dit livv 

Med stöd av utvald inspirerande musik blickar vi bakåt och framåt, likaså med hjälp av at skriva på et så 
kallat Personligt Årsbokslut. Basen för Entering the gate of 2020 är Dansvågen som är et kraefullt verktyg 
för transformaton, ledd av Berit Hague utfrån De 5 Rytmerna. Aktviteten omfamnas av "Den själsliga 
gåvan – Din styrka i vardagen" skriven av Mikaela Steen. Boken uppmuntrar just tll at gå din egen väg i livet
och bildar et viktgt stöd för at verka utfrån din innersta kärna. 

Varmt välkomment 

Berit: Certierad lärare i Dee 5 Rytmerna. Certierad lärare i ifundalini Yoga ifamt diplomerad andningif-
pedagog. Lärare på Wäxthuifetif andningifpedagogutbildning i 6 år. Har 30 årif erfarenhet ifom individ- och 
gruppcoach där iniflag av olika berikande utryckande koniftormer bildat grunden. Arbetar natonellt och 
internatonellt. Berit 070-432 66 08 www.livsdansen.se

Mikaela: Utbildad civilekonom med marknadif- och beteendevetenifkaplig inriktning. Legitmerad yrkeiflärare
i handelifämnen. Bland erfarenheterna innif roller ifåifom Auktoriiferad Jobb- och Utbildningifexpert. Verkar 
ifom förändringifledare. Arbetar med kreatvitetifdriven ifamhällifomiftällning på individ-, företagif- och 
ifamhällifnivå. Mikaela 070-675 88 15 www.gallerimikaela.se

http://www.gallerimikaela.se/
http://www.livsdansen.se/

