
Det inre livet 
Kom när du vill
ingen kostnad

Terminsplanering hösten 2018
18/9 ” Sårbarhet och kraft- känslornas betydelse i 
våra liv.”, övningar och samtalscirkel med Camil-
la Grill, socionom och kvinnocirkelledare. 

25/9 ”Att växla ner och leva ett enklare liv- vad 
kan det ge? ”, övningar och gruppsamtal med Ca-
rina Grönlund, verksamhetsutvecklare på NBV.

2/10 ” Elefanten i rummet - att skriva ur olika 
perspektiv för att få syn på det outtalade.” Anna 
Marklund, Write yourself-vägledare.

9/10 ”Möt dig själv genom meditation-lär dig lyss-
na inåt.”, Therese Sjöberg, yogalärare och beteen-
devetare.

16/10 ”Feedback i dialog – vi övar på att ge och ta 
emot synpunkter som utvecklar båda parter.”, 
Eva Grundelius, kommunikationskonsult.

23/10 ”Enneagram- ett sätt att förstå olika per-
sonlighetstyper.”, Ann-Charlotte Nilsson, Enne-
agramvägledare.

30/10 ”Det lilla hantverket- den stora närvaron.” 
Vi landar i det meditativa skapandet med Anna 
Marklund, kreativ inspiratör.

6/11 ”Att landa i kroppen- övningar i still-
het.”, Yvonne Meta Umeander, ambassadör 
för Hjärnkoll. OBS! Ta med liggunderlag och 
skrivbok.

13/11 ”Kroppens visdom- hitta svar på dina 
frågor i form av upplevelser i kroppen.” öv-
ningar med Annica Wredin, intuitiv coach.

20/11 ” Helhjärtat liv- vi samtalar om vad det 
innebär att leva helhjärtat och gör en öv-
ning”, Ann E Hartzman PhD-socialantropo-
log och hållbarhetsstrateg.

27/11 ” Lifehacks för att frigöra tid till ditt 
kreativa liv.”  Vi delar tips samt kartlägger 
våra behov och kreativa uttryck med Zara 
Forlano, socialarbetare och kreatör.

4/12 ”Modet att möta den du är-hitta dina 
sunda gränser och leva livet utifrån dina 
behov”, kreativa övningar och samtal med 
Margret Eman, ambassadör för Hjärnkoll.

11/12 ” Väck Vildkvinnan inom dig- vi utfors-
kar en urgammal del av det kvinnliga psyket 
genom dans, sång och skapande”, Camilla 
Grill, socionom och kvinnocirkelledare.

18/12 ” Fira din kraft!”, avslutningsceremoni 
där vi hyllar den unika kraft och de gåvor 
vi alla bär. Samskapas av olika ledare från 
terminens gång. 

Tisdagar 10-12
Storgatan 83


