ÖNSKEMÅL TILL DIG SOM ANVÄNDER ’NVC DANCE FLOORS’
från Bridget och Gina
Vi utgår från att du kommer att höra våra
önskemål som just önskemål. Om något
hindrar dig från att göra det vi ber om, vill vi
respektera dina behov. På samma sätt önskar
vi att du tar våra behov på allvar och hoppas
att du känner vår sårbarhet och önskan att
bidra och att det inspirerar dig att handla i
överensstämmelse med våra önskemål.

Om du väljer att kopiera materialet efter att
ha läst båda våra önskemål ovan, ber vi dig
att:
•

•

Om du gör det, skulle det uppfylla våra
behov av:
Kontakt, uppmuntran, erkänsla, konsekvens,
klarhet, respekt för den omsorg vi lagt ner på
att utveckla danserna, att kvalitén i det
arbetet blir bestående, effektiv användning av
allas tid, ekonomiskt stöd, kreativitet,
samverkan, feedback, erkänsla för det vi
bidrar med, glädjen att veta hur vårt arbete
sprids, att vi kan bidra till livet.
Om du vill använda "NVC Dance Floors" med
en grupp, ber vi dig att:
•
•

Först läsa handboken (om du kan
engelska, danska eller tyska).
Ge ett exemplar av den här sidan till
varje deltagare (när det är lämpligt).

Om du vill ha kopior av något Dance Floormaterial, ber vi dig att:
•

•

Om du vill översätta något av Dance Floormaterialet, ber vi dig att:
•

Maila oss och berätta hur mycket du
kan tänka dig att betala. Vi är
angelägna om att bidra till att NVC
sprids till människor oavsett deras
ekonomiska resurser, så tveka inte att
kontakta oss.

Kontakta oss innan du börjar så att vi
kan träffa ett översättningsavtal.

Vi föredrar att du använder ”NVC -Dance
Floors” som vi har skapat dem. Förändrar
du dem, ber vi dig att:
•
•

Skicka oss en kopia.
På din version lägga till: "Inspirerad av,
eller baserad på 'The NVC Dance Floors'
av Bridget Belgrave och Gina Lawrie
www.NvcDanceFloors.com”.

Om du skapar något liknande ber vi dig att:
•

Skaffa dem från oss eller från
våra distributörer. På vår hemsida
finns information om hur du kan
beställa materialet.

Om våra priser hindrar dig från att beställa
från oss ber vi dig att:

Skänka en summa som motsvarar vårt
pris. Om du har för knappa resurser för
att göra det, ber vi dig läsa vårt
önskemål ovan.
Använda våra färger på materialet och
lägga till orden: "The NVC Dance Floors
av Bridget Belgrave och Gina Lawrie
www.NvcDanceFloors.com”.

Välja ett namn som klart skiljer sig
från "Dance Floors" och "Dance Cards"
eller motsvarande namn på andra
språk. Vi ber dig också hänvisa till oss
som inspiratörer som ovan.

Om du håller kurs/workshop som till största
delen baseras på NVC Dance Floors, ber vi
dig att:
•

•

I din annonsering skriva: "NVC Dance
Floors är en metod för att lära sig NVC
skapad av Bridget Belgrave och Gina
Lawrie, www.NvcDanceFloors.com".
Under kursen ge deltagarna adressen
till vår hemsida så att de vet hur de
kan få tag på allt tillgängligt Dance
Floor-material.

Om du vill bidra till oss så att vi kan ta fram Dance Floor-material och göra det tillgängligt även
för människor med små ekonomiska tillgångar, ber vi dig att göra en donation.

Kontakta oss gärna via:
info@nvcdancefloors.com

www.NvcDanceFloors.com

