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 Tillsammans i samtal 

!
        med stöd av Nonviolent Communication, NVC 

            
  Grundkurs 4-6/10 och fördjupning 15-17/11 på Sörby retreatcenter !

Med NVC har våra liv blivit betydligt enklare. Mindre bråk, mindre självkritik och mer kontakt, 
samskapande och balans i livet. Vi vill gärna sprida detta till fler och bjuder in till grundkurs och 
fördjupningskurs under hösten. 
Nonviolent Communication, NVC, är ett stöd för att kommunicera på ett sätt som underlättar att 
vi förstår varandra. Ett verktyg för att komma runt låsningar, gå ur konflikter och stärka den empa-
tiska energin inom oss och mellan oss. Det är också ett utforskande kring självkritik, stress och 
längtan efter mer värme, kärlek och kontakt i livet. 

Grundkursen 4-6/10 ger dig grundläggande teori i NVC som tydliggör skillnaden mellan ett kri-
tiskt och ett empatiskt förhållningssätt. Du får också många möjlighet att träna praktiskt utifrån där 
du befinner dig. NVC ger en förändring på djupet och behöver integreras under tid med trä-
ningsmöjligheter. Fortsättningskursen 15-17/11 är just ett sådan träningsmöjlighet som hjälper dig 
vidare i din personliga utveckling. Vi inleder lördag och söndag med MediYoga innan frukost. Vi 
kommer att vara både inomhus och ute i naturen.   

Plats: Sörby retreatcenter 
Tid: Grundkurs 4-6/10 och fördjupningskurs 15-17/11 startar kl. 18.00 på fredagen med middag, 
avslutas ca 15.00 på söndagen.  
Praktiskt: Du har med dig egna lakan och kläder för yoga och utomhus. 
Kostnad: Retreat inkl. mat och boende 4 500 kr/person och tillfälle. 
Ledare: Liselotte Bergenzaun Abel, leg psykoterapeut, mediyogalärare, cert. NVC-tränare och 
coach i Zen Coaching Anna Widell, NVC- tränare, handledare och utbildare  
Anmälan: senast 15/9, anmälan är bindande. Early birdpris innan 15/8, 3 900 kr, gäller även för-
djupningskursen !
Mer om NVC och Mediyoga. 
NVC, Nonviolent Communication, grundat av Marshall Rosenberg, fokuserar på att vara i närvaro/
kontakt med känslor, behov, ärlighet och empati. MediYoga, grundat av Göran Boll, är en mjuk, 
meditativ yoga som stärker den mentala balansen och kontakten inåt.


