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UNDERVISNING
NAVIGAZION TILBYDER FREELANCE UNDERVISNING · TEMADAGE · COACHING

Facilitator

JEG TILBYDER
Mit navn er Birgitte Pliniussen og jeg er ejer af firmaet
Navigazion Aps, som er et konsulentbureau med fokus på
menneskers indre balance. Jeg udvikler læringskoncepter,
projekter, temaer og har udover min egen uddannelse i
inddannelse også mentorordninger samt coach og terapi
samtaler og naturterapi. Jeg tilbyder min viden, erfaring og
tid inden for følgende områder.
Inddannelses forløb - værktøjer og metoder til indre balance
med understøttende viden fra bla. forskning og historie.
Naturterapi - med omdrejningspunkt omkring trivsel og viden
om biofilia og tribal fællesskaber.
Performance - træning og øvelser der fremmer mod og
identitetsforståelse.
Sanser - en humanistisk tilgang til livsforståelse og med indblik i
ældgammel viden om krop, sind og sjæl.
Sundhed og trivsel- viden om epigenetik, overbevisninger og
mønstre der på celleplan hersker. Sindets kraft og muligheder.

HVILKEN FORM?
For at skabe det bedste samarbejde, afstemmer vi ,hvordan vi kan
tilbyde min erfaring og viden til jeres kursister, elever, klienter,
deltagere, ansatte mv. Jeg har sammensat tre forskellige
muligheder, som herunder er beskrevet. Har I et andet ønske, så
er det blot at kontakte mig, så vi kan finde en løsning, der passer
ind i jeres helhed.

TEMADAGE
Vi kan sammensætte en temadag, hvor jeg
ud fra jeres ønsker og behov skræddersyr
undervisning med aktivitet, læring, øvelser,
teamwork, workshops - alt efter målet med
dagen. Det kan være en kombi af flere
emner, som vi sammen når til enighed om.

FREELANCE
Vi kan lave en kontrakt/aftale på et fast
antal undervisningsdage pr. uge/måned,
eller evt. bruge mig som vikar/underviser til
de fag og emner, som passer ind i jeres
helhed. Det kan evt. også være til coaching
eller behandling af akutte tilfælde.

MODULER
Det er muligt at sammenstrikke nogle
læringsmoduler, som udarbejdes i en
kontekst, hvor mine erfaringer matcher
jeres kodeks/værdiprofil, og hvor i ønsker at
kunne tilbyde de kompetencer jeg besidder
og evner.

Teater erfaring
Jeg har 21 års erfaring som instruktør, for børn og unge - og hvor
nogle af deltagerne var med diagnoser eller andre udfordringer,
der bla. blev sendt i min retning fra familiehuset. Vi skabte
musicals, trænede mod og performance uden audition, og med
fokus på fælleskabets fremme.

Støtte kontakt
Har i mange år haft §52 og §54 ordninger som støttekontaktperson
samt familievejledning. Har også lavet gruppeforløb med fokus på
indre trivsel og øvelse i tillid til processer. Der har også været
etableret sorgforløb samt fokusforløb til angstramte.

ERFARINGER &
KOMPETENCER

Uddannelser
Jeg er oprindeligt uddannet grafisk designer og har arbejdet med
det i mange år. Jeg har sideløbende taget kurser inden for Ledelse,
salg, HR, Processer, konceptudvikling og været nysgerrig på den
spirituelle verden og er naturterapeut, holistisk behandler.

TANKER
MULIGHEDER
POTENTIALE

I gennem årene har jeg kreeret forskellige camps,
workshops, forløb mv. For mig hænger de emner
sammen på kryds og tværs, som jeg underviser i. Så jeg
har lavet alt fra en Harry Potter univers, som jeg kaldte
for Magician, som egentlig handlede om mod, og styrke
til at træde ved siden af og være "anderledes". Jeg har
lavet et hold med energi-medicin, som handlede om
sundhed og kroppens mange systemer og muligheder
for selvhelbredelse. Det jeg forsøger at sige er, at der
virkelig er mange muligheder.

Jeg støtter op om jeres
værdiprofil og skaber ind i en
sammenhæng.Det er vigtigt at
alle kan se sig selv i det
co-creation miljø der skabes.

En aftale er en aftale, det er blot
at finde en måde at lave den
aftale på bedste vis, som passer
ind i jeres rutiner og ønsker.
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