Välkommen att prova på en resa i
möjligheternas rike
Utvecklande samtal
(Neurolingvistisk programmering NLP, Transaktionsanalys TA, Existentiell psykosofi)

Upptäck det skapande ordets möjligheter
förbättra den inre och yttre kommunikationen
få tillgång till sann kunskap och kreativitet
Helande beröring
(Body Harmony, Taktil Stimulering, Radiance, Reiki, Healing)

Väck upp sinnenas inneboende resurser
skapa rofylld balans
återställ den friska kroppen
Medveten andning
(Frigörande andning, övertonssång)

Öppna upp för helhetens energiflöde
förlös förträngda minnen genom kraftfull andning
upptäck visionerna genom stilla andning
Meditation
(Insiktsmeditation, trumresor)

Kom till ro
stilla tankarna och känslorna
upptäck din innersta och yttersta sanning
upplev inre tystnad, stillhet och klarsyn
ta emot visdomen och kärleken

Kreativitetsseminarier, fjällresor, dialoggrupper, meditationsgrupper. mm,

Föredrag och seminarier
LIVSSPIRALENS EVIGA CIRKELGÅNG
Med tankens och ordets skapande kraft
har vi möjlighet att gå från kaos till helhet
från rädsla till kärlek
Livet är med oss
när kunskapen förenas med visdomen i sanningen
när tanken förenas med känslan i handlingen
när minnet förenas med visionen i alltiden
när materien förenas med självet i kärleken
när allt är ett
här och nu
IAKTTAGANDET I NUET
EN NATURLIG VÄG TILL HELHET
Genom att vara medveten om språkets mekanismer
och varsebli tystnaden
att vara uppmärksam på känslornas budskap
och erfara stillheten
att vara öppen för visionernas möjligheter
och upptäcka ljuset
kan vi utveckla vårt liv genom helande handlingar
LEVANDE RELATIONER I TRYGGHET OCH FRIHET
Syftet med livet är kärlek
kärlek är att ömsesidigt njuta av varandras välbefinnande
vi är kär-leken
där jag skänker dig det du behöver
där du skänker mig det jag behöver
där min glädje är ditt välbefinnande
där din glädje är mitt välbefinnande
där vi är ett i varandra
där tryggheten är att du och jag är ett Vi i Helheten
TIDEN, DET MEDVETNA JAGET I NUET OCH DET SKAPANDET SJÄLVET I ALLTIDEN
Nuet är en del av tidslinjen
tidslinjen är en del av livscykeln
livscykeln är en del av utvecklingsspiralen
Spiralen innehåller cykeln och linjen
cykeln innehåller linjen
i Alltiden skapas nuet, linjen, cykeln och spiralen
FRÅN MÅNGFALD TILL ENHET. VÅR UTVECKLING GENOM HELHETENS HIERARKI
Du och jag, en del av livet. Livet i ständig förändring. Du och jag i ständig utveckling.
Kärlekens eviga behov av kärlek. Livets eviga behov av liv. Sanningens eviga behov av sanning.
När jag söker sanningen i mångfalden finner jag många sanningar
När jag söker sanningen i Enheten finner jag alla sanningar i Sanningen
DEN SJÄLVSPEGLANDE HELHETSSYNEN
En lots på möjligheternas hav.
En vägvisare i ett stiglöst land
där vi förstår att kunskapen, intellektet och vetandet hör till kroppens och jagets värld
där vi känner att aningen, intuitionen och samvetet hör till själens och självets värld
där vi ser att visdomen, intelligensen och medvetandet hör till andens och helhetens värld
ALLT LIVS ENHET I ALLTIDEN
Sanningen bortom kunskapens gränser och visdomens möjligheter
en självskapande cyklisk hierarkiskt enhet
där observationen observerar observatören
där skapelsen skapar skaparen
Jürgen Sass

