
Entering the gate of 2021
När & Var: 29 dec kl. 13-17 på Yoga Nu, Finntorpsvägen 5A, Finntorps centrum (ca 10 min från Slussen). 
Investering: 790 kr. Föranmälan tll berit.hague@livsdansen.se gärna senast 27 dec. Swish på plats tll Berit.
Ingår: Dansvågen, Skriva-tll-dig-själv-redskap, Boken Den själsliga gåvan.
Övrigt: Mindre grupp. Avanmäl tll Berits mobil vid snuva/hosta/feber. Delningar görs som vanligt för den 
som vill i början och slutet av aktviteten, enda skillnaden är at vi sprider ut oss än mer i ringen. Ta gärna 
med något tll dig själv at äta, vi avslutar med picknick på golvet. OmBS! Vi arbetar för at genomföra 
aktviteten beroende på hur de allmänna råden ser ut vid tdpunkten för genomförandet. Välkommen at 
anmäla dig så håller vi kontakt.

Favorit i repris: Dansa igenom det gångna året och välkomna det nya!

I rådande läge känns det extra viktgt at utorska vårt inneboende gliter och at  nna frid. År 2020 har 
bjudit på tufa utmaningar för många både privat och jobbmässigt. Det har mullrat ordentligt i världen, 
vilket också har skakat fram det nya. Kanske  nns livets guldtackor där mit bland allt bråte?

Med stöd av utvald inspirerande musik blickar vi bakåt och framåt, likaså med hjälp av at skriva på et så 
kallat Personligt Årsbokslut. Här kan du refektera kring det gångna året liksom dina intentoner för det nya. 
Basen för Entering the gate of 2021 är Dansvågen som är et kraafullt 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. En bok som uppmuntrar just tll at verka utfrån sin innersta kärna. 

Vad vill du lämna bakom dig? Välkomna in i dit liv, beställa? 
Genom dans och det skrivna ordet ges möjlighet at fånga upp inre väsentligheter som annars lät skulle 
kunna gå förlorade. I denna kreatva miljö kan du ta hand om det nya som virvlat upp under året. Lossa på 
det gamla och lyssna in din enorma kraa! Få fram lösningar som skapar en trygg grund at stå på inför 
kommande år.

Deta är en fristående aktvitet. Varmt välkommen du som tdigare deltagit i våra Personliga boksluts-
aktviteter, liksom du som på annat sät kommit i kontakt med det vi gör. Vi ser fram emot at träfa dig!

Berit: Certifierad lärare i aiabrielle Roths De 5 Ryte erna. Certifierad lärare i Kuiendalini goca sae t diploe erad
andnincspedacoc. Lärare på Wäxthiesets andnincspedacocietbildninc i 6 år. Har 30 års erfarenhet soe  
individ- och crieppcoach där inslac av olika berikande ietryckande konstore er bildat crienden. Arbetar 
nationellt och internationellt. Berit 070- 32 66 0  www.livsdansen.se

Mikaela: Utbildad civilekonoe  e ed e arknads- och beteendevetenskaplic inriktninc. Lecitie erad yrkeslärare
i handelsäe nen. Bland erfarenheterna finns roller såsoe  Aiektoriserad Jobb- och Utbildnincsexpert. Verkar 
soe  förändrincsledare. Arbetar e ed kreativitetsdriven sae hällsoe ställninc på individ-, företacs- och 
sae hällsnivå. Mikaela 070-675 88 15 www.gallerimikaela.se

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

