
 
FORESPØRSEL TIL DE SOM BRUKER IVK DANSEGULVENE 

 
 
 

fra Bridget og Gina 
 

Vi håper du vil lytte til  disse forespørslene 
med ordene "vær så snill" foran.  Vi ønsker å 
respektere eventuelle behov du har som gjør 
at du ikke er enig. Samtidig vil vi også at du 
tar våre behov på alvor, og håper at du forstår 
vår sårbarhet og ønske om å bidra, og at dette 
vil inspirere deg til å handle i tråd med våre 
forespørsler.  
 
Hvis du er villig til å imøtekomme våre 
forespørsler, så vil dette møte våre behov 
for 
• Kontakt, oppmuntring, anerkjennelse,   

konsistens, klarhet, respekt for at vi bryr 
oss om utviklingen av dette arbeidet, å 
opprettholde kvaliteten i arbeidet, effektiv 
bruk av alles tid, økonomisk støtte, 
kreativitet, synergi, tilbakemeldinger, 
anerkjennelse av vårt bidrag, gleden av å 
vite at vårt arbeid sprer seg og muligheten 
til å bidra til livet. 

 
Hvis du vil bruke Dansegulv i en gruppe, 
vennligst 
• les håndboken først 
• gi dette arket til alle i gruppen, ved 

behov.   
 
Hvis du vil ha kopier av noe av Dansegulv-
materialet  
• så vil vi gjerne at du skaffer dem fra oss.  
 

Hvis våre priser hindrer deg i å bestille 
materialet 
• vennligst send oss en email der du sier 

hvor mye du er villig til å betale.  Vi vil 
gjerne støtte spredning av IVK (Ikkevolds-
kommunikasjon / Empatisk 
kommunikasjon) til folk uavhengig av 
økonomisk evne, så vennligst kontakt oss.  

 
 
 
 
 
 
 

Hvis du velger å kopiere materialet etter å 
ha lest begge anmodninger ovenfor 
• vennligst gi et beløp tilsvarende våre 

priser. Hvis du ikke har penger til dette, 
vennligst se vår anmodning ovenfor 

• vennligst bruk våre fargekoder og trykk 
ordene "The NVC Dance Floors by Bridget 
Belgrave and Gina Lawrie, 
www.NvcDanceFloors.com"   
  

Hvis du vil oversette noe av Dansegulv-
materialet 
• ta kontakt før du setter i gang, så vi kan 

diskutere det 
 

Vi foretrekker å bruke Dansegulvene slik vi  
har designet dem. Hvis du allikevel gjør en 
tilpassing 
• vær snill å sende oss en kopi 
• trykk på den: "Tilpasset fra (eller inspirert 

av,  basert på) "IVK Dansegulvene" av 
Bridget Belgrave & Gina Lawrie.  
www.NvcDanceFloors.com 

 
Hvis du lager noe som ligner 
• Vennligst velg et annet navn som tydelig 

skiller det fra "Dansegulvene" og ”Dance 
Floors” og "Dansekortene" og henvis til oss 
slik vi har bedt om ovenfor 
 

Hvis du kjører en workshop/trening som 
hovedsakelig handler om Dansegulvene 
• Vennligst skriv på materialet: "IVK 

Dansegulvene er en metode for å lære IVK, 
utviklet av Bridget Belgrave og Gina 
Lawrie, www.NvcDanceFloors.com 

• Tilby folk vår kontaktinformasjon så de 
vet hvordan de kan få tak i Dansegulv-
materialet  

 
Hvis du kan tenke deg å hjelpe oss med å  
utvikle IVK - materiale og gjøre det 
tilgjengelig for andre 
• Vennligst gi et bidrag 

 
 

Ta gjerne kontakt med oss på 
 

info@nvcdancefloors.com 
         

www.NvcDanceFloors.com 


