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Din feminine kraft [1]

Føler du at du lever ditt liv eller er det mer definert av andre? Er du bevist dine dype feminine
urkrefter eller er de mer gjemt i deg? Hvilken rolle spiller følelser og kropp i mitt liv? Er du
nysgjerrig på hvem du egentlig er? Har lidenskap en plass i ditt liv? Har jeg en indre stemme som
sier “Jeg er mer, jeg kan mer, jeg vil mer”?
Kjenner du en nysgjerrig på noen av disse spørsmålene kan dette kurset være noe for deg. Kurset
tar utgangspunkt i historien “Piken uten hender” fra Kvinner som løper med Ulver - Clarissa Pinkola
Estés. Denne visdomsperlen av en historie gir oss mange svar på hva som gjør livet fargerikt og
meningsfylt. Hver kurskvelder vil vi gå igjennom en del av historien for å gå inn i hvordan dette
påvirker deg i ditt liv. Kurset har 7 plasser slik at vi alle skal få plass til å utrykke oss på forskjellige
måter innen tegning, dans, verbal deling uten råd m.m.
Kursholder Monica E. Johnsen er opptatt av dansen mellom det maskuline og feminine i våre liv og
jobber til daglige som parterapeut, terapeut, kursholder og innehaver av nettsiden
Parterapeutene.no.
I kurset går vi igjennom blant annet:

Mine talenter
Hvordan forholder jeg meg til fristlser?
Når selger jeg min sannhet i bytte mot å høre til i flokken?
Rikdom
Kropp.
Hvordan bruke viljen til et bedre liv?

Kurset går over 6 kvelder med start onsdag 21. september kl 17.00 - 21.00 og annenhver onsdag
fremover.
Pris kr 2900,- om kurset betales i sin helhet, eller kr 750,- hver kurs kveld.

Hold av din plass - påmelding til Monica Johnsen 92035474.
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Velkommen til en magisk reise i ditt indre.
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