VISIONERNE BAG
Per Nygaard ejer og driver Tao Centret og Tao Ninja Skole, der rummer
kursusvirksomhed, undervisning i meditation samt forskellige former for
kampsport. Per har dyrket kampsport fra barnsben og har trænet hos
forskellige mestre og dygtiggjort sig i Kung Fu, karate, tai chi og qi gong.
Indsigten i selvet er nogle af Per’s mange styrker. Hans kurser er berigende
og han formår at forklare livets store emner, så de bliver tilgængelige for alle.
Per er en levende og humoristisk fortæller og underviser, der tryllebinder sine
tilhørere med sine evigt aktuelle og essentielle livsanskuelser.

HVAD ER DIT TEAMS
NINJA FAKTOR
Virksomhedsevent på japansk zen manér.
Find den indre ro og få værktøjerne til at være
i balance både på og udenfor arbejdspladsen.

Praktisk information
Vi arrangere events for op til 60 personer. Ønskes der forplejning til
eventet, kan vi sørge for det. I er også velkommen til at medbringe jeres
egen mad og drikke. Der er mulighed for omklædning og bad.

TAO CENTRET I SKÆLSKØR
Tao Centret er et træningscenter for kampkunst.
Hvor ergonomisk korrekt bevægelse og fysisk og psykisk sundhed er i højsædet.
Vi tilbyder forskellige former for træning til alle aldersgrupper, samt arrangerer
diverse kurser og foredrag for både private og virksomheder.
Besøg os online på www.taocentret.dk eller på www.pernygaard.dk
Skriv til per@taocentret.dk eller ring på 51 32 59 48 og book et udforpligtende møde.

SKRÆDDERSYEDE VIRKSOMHEDS EVENTS
AKTIVITETER

FOREDRAG

Meditation
Kampkunst med sindet
Tankemylder og stress
Kropssprog

Foredrag på japansk zen manér siddende
på gulvet i vores flotte dojo (træningssal).
Der vil udover foredraget også være
understøttende ritualer og øvelser.

HVAD ER DIT TEAMS
NINJA FAKTOR ?

KURSUS AKTIVITETER
FYSISK AKTIVITET
Vi har forskellige forhindringsbaner, hvor man kan mærke fysiske og psykisk stress
(højder, små rum m.v) samt bueskydning, kastestjerner og meget mere!

VIRKSOMHEDS EVENTS
Tao Centret tilbyder events til organisationer og virksomheder. Formålet er at skabe
bedre relationer og bedre samarbejde blandt medarbejderne. Vi arbejder udfra Ninjaernes og zenbuddhisternes filosofier med yderst simple og effektive strategier.
Uanset om I ønsker en sjov oplevelse eller en dybere indsigt i jer selv og jeres tanker,
så lover vi hos Tao Centret, at vi kan leve op til jeres forventninger.

SAMMENSÆT JERES EGEN DAG
I kan strikke jeres helt eget arrangement sammen efter behov. Nedenfor kan I se
eksempler på hvordan man kan sammensætte en dag. I er meget velkommen til et
uforpligtende møde hos os, så I kan se faciliteterne og høre om mulighederne.

Kursus aktivtet

Meditation
1 time

Tur på Ninjabane
2 timer

Kampkunst med sindet

Meditation betyder at nå ind til midten.
Derinde hvor man finder stilhed og
kommer væk fra tankemylder. Her kan
du fjerne dig fra hverdagens stress.

Lær at forstå hvordan dine egne tanker
og følelser påvirker alt i dit liv. Og
endnu vigtigere: Lær hvordan du selv
kan påvirke dem i en positiv retning.

Tankemylder og stress

Kropssprog

Med forskellige opmærksomhedsøvelser kan du lære at sætte en
stopper for det konstante tankemylder
som ofte leder til stress og sygdom.

Din krop fortæller op til 68% af en
samtale. Få styr på hvad du siger med
din krop og få den til at tale det sprog
du gerne vil have den til.

FOREDRAG

Eksempel på pakkeløsning 1.
Foredrag

Meditation

Foredrag på japansk zen manér siddende
på gulvet i vores flotte dojo (træningssal).
Der vil udover foredraget også være
understøttende ritualer og øvelser.

NINJA HISTORIE

Eksempel på pakkeløsning 2.
Foredrag

Kursus aktivitet

Kursus aktivitet

Kropssprog
1 time

Tur på Ninjabane
2 timer

Bue kampe
1 time

”DET VÆSENTLIGE ER IKKE AT VINDE OVER
ANDRE, MEN AT VINDE OVER SIG SELV”

Ninjaerne har eksisteret i mere end 800 år. De startede som modstandsfolk
mod det feudale system som herskede i Japan på daværende tidspunkt,
hvor kejseren havde uindskrænket magt. Ninjaernes levevis var påvirket af
kinesiske munke, som havde ført taoismen med sig til Japan.
En filosofi, der mente, at de enkelte mennesker var en del af en større,
kosmisk virkelighed og dermed en del af det guddommelige. Trods meget
modstand har ninjaerne overlevet frem til i dag. Dette skyldes i høj grad
deres tro på sig selv, og deres evne til at tilpasse sig.
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