2017
13 NOVEMBER
KL 18-20

PsykosyntesInstitutet bjuder in
till informationskväll om vad
Psykosyntes kan betyda för dig
EN KVÄLL ATT UTVECKLAS OCH KOMMA NÄRMARE

INFORMATION

GÖTEBORG

Kom och ta del av vår studierektor
Ann-Christines tankar kring hur
Psykosyntesens modeller och
förhållningssätt kan hjälpa oss att
komma närmare oss själva.

DIG SJÄLV!

Att känna glädje, tillfredsställelse och harmoni börjar
med en god relation till dig själv. Under kvällen
tillsammans får du möjlighet att lära känna den
relationen med hjälp av psykosyntesens varsamma
förhållningssätt som verktyg.
Ju bättre du förstår dig själv och dina olika delar, desto bättre
kan du leda dig själv i ditt liv.
Relationen till dig själv är också utgångspunkt i relationen till allt
omkring dig. När du förstår mer av dig själv och de reaktioner
som skapas i relation till andra, kan du lättare hantera situationer
som annars kan kännas svåra, med syfte att bli tydligare i dig
själv och stärka din inre ledare.
Anmäl dig gärna på info@psykosyntesinstitutet.se - då vet vi hur
många stolar vi ska ställa fram. Och skulle du glömma att anmäla
dig så kom ändå!

Vad visar vi utåt?
Vad gömmer vi därinne?
Hur kan vi hitta sätt att låta det inre
och yttre samspela bättre?
Ta med dig dina funderingar till
den här kvällen då vi vänder och
vrider på frågan vad är möjligt,
vilken förändring kan vara möjlig
med personligt växande och
Psykosyntes som verktyg.

FÖR VEM

Varmt välkommen att ringa eller maila!

Kvällen vänder sig till dig som är
nyfiken på personlig utveckling med
psykosyntes som verktyg.

Ann-Christine G. Kjellgren - Studierektor

Inga krav på förkunskaper.

Tel 0723-022039
info@psykosyntesinstitutet.se
www.psykosyntesinstitutet.se
Sedan 1989 har Psykosyntes Institutet guidat människor till ökad insikt om
sig själva, förståelse för andra människor samt förståelse och utveckling av
den egna viljan. Det gör att vi har en unik erfarenhet med oss för att
hjälpa människor att utveckla ett hållbart inre ledarskap.
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