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BHZ
NYHEDSBREV
DEN HURTIGESTE OG ENKELSTE VEJ
TIL AT AKTIVERE DIN EGEN SUPER POWER

Nyheder:
4 Ugers gruppe foløb
I KBH & Aarhus
September
November 2021

Hvad sker der ?
Jeg er startet op med 4 ugers forløb op igen
Både i Århus og København i September & November.
Århus:

https://bit.ly/3sY7yXf

København:

https://bit.ly/38s0BUU

8 Ugers Facilitator
forløb
Kerteminde Efterskole
Oktober & November

Jeg udbyder et 8 ugers NGM Teen™ forløb op i samarbejde med
Kerteminde Efterskole. De unge har også brug for Super Power.
Der er brug for flere facilitatorer til at guide de unge.
Man kan godt deltage de sidste 4 uger på facilitator delen uden at have
deltaget på grundforløbet. Men har anden grund træning.
Tilmelding til kurset sker ved at sende en mail til
cb@kertemindeefterskole.dk Se mere i vedlagte pdf.

WHM Advanced
4 timers Aften 17-21
kursus. 2 Tirsdage
i Oktober måned

Tirsdag d. 5 & 26 i Oktober måned kan du opleve en WHM advanced
workshop i samarbejde med VibroAcoustics Studio / Nature Tales.
En workshop hvor der naturligt bliver gået meget dybt. Både i WHM
men også i egen oplevelse. Se mere her - https://vibroacoustics.dk/
Workshop info og bookning - https://bit.ly/39g4Inv

NGM Healer™
3 Guides 5 timer
2 Oktober
En introduktion til
SOMA Breathwork
Første gang i
Danmark

D. 3 Oktober
Krop, Sind og Ånd
messe i Århus.

Sig til hvis du vil
have en billet.
De 15 første til
møllen.

Sammen med Naeem Sundoo & Niraj Niak vil jeg
sætte fokus på Trauma forløsning
med din helt egen kraft.
Hvad tror du der sker når Wim Hof metoden
møder Soma Breathwork og 2 Danske drenge
der ønsker at puste til healingens vinde her i DK.

Søndag D. 3 Oktober kommer jeg til
Krop, Sind og Ånd messe i Århus
https://bit.ly/3zptADE

NGM Værksted™
4 sessioner
12 timer
21 dage
Udbytte > X

WHM
Expeditioner
2021

Et 4 ugers Firma forløb for Byens ansatte.
Måske noget for din virkshomhed?
https://bit.ly/39lxoLU

Næste år kommer jeg til at guide
Expeditioner:
Til Polen Februar 2021
Til Mt. Everest Oktober 2021
Skriv dig op på Venteliste
eller
sign dig op på nyhedsbrevet på
BirgerHanzen.dk

Siden sidst !

Og så fik jeg
prøvet
VibroAcoustics
Studio sammen
med WHM.
Der kommer
flere af de
workshops
allerede i
Oktober

Har fået
etableret
Extreme
wellness i CPH.
Resten af DK
watch out.

https://bit.ly/39g4Inv
With our meeting of Birger's Breathwork
methods and Ishtadi's Nature Tales /
VibroAcoustics sound-healing work, we have
come to discover something new
and ground-breaking.
When it comes to entering the self-stimulating,
self-regulating and self-regenetative processes
of the body, these practices together has
proven profound effects already.

Extreme Wellness

Extreme Wellness

Har haft
fornøjelsen at
samarbejde med
Herrelandsholdet
i Goalball.
Som vandt den
første turnering
de deltog i efter
de havde lært at
trække vejret.
Lyder nemt nok
ikke.

Landsholdet er atter tilbage i Danmark og hverdagen melder sig igen.
Når denne overvældende og helt igennem fede oplevelse lige har lagt
sig til rette i os, vil holdet fortsætte med træning frem mod næste
turnering i Madrid den 21.-24. Oktober
Vi vil sige jer alle en kæmpe tak for jeres store støtte og engagement
under turneringen på Sardinien.
Vi kunne mærke jer hele vejen Hep hep

Kamp
Power
Fokus

Pre kamp - Power - Fokus

Post kamp - Recovery

