OPEN

En helgretreat för dig som känner dig fast och inte
riktigt lever som du vill för att du kanske inte riktigt vet
vad du vill. Vet att du har mer att ge till dig själv och livet
men inte hur du ska göra det.

Vi människor är väldigt lika när det kommer till potential, men väldigt olika vad
gäller resultat, här i bemärkelsen hur vi lever och i synnerhet hur vi känner.
Det finns nycklar som vi alla har. Min roll är främst att visa dig saker som du
annars kanske inte ser eller är medveten om, och hjälpa dig på spåret – ditt spår!
Denna retreat kommer att ge betydande värde till ditt liv.
Du kommer att få insikter, och du kommer att se dig själv och världen på ett
ibland, helt nytt sätt. Kreativitet låses upp, och denna inre kraft kommer bli ditt
sätt att förändra - Förändring genom njutning och vilja istället för kamp.

UR PROGRAMINNEHÅLLET

- Djupdykning i våra mänskliga och energimässiga aspekter, det mörka
och ljusa feminina och maskulina, det andliga och det primala
- Gränser, önskningar och behov
- Vad det är som skapar
- Vad det är som håller dig tillbaka
- Självbild
- Pengar, vad är det egentligen och vad är din inställning till det?
- Känslan ”den transformativa insikten”
I kursen varvas föreläsning med praktiska och
fysiska övningar samt meditationer.

TESTIMONIALS

”Jag har känt John i över två år nu. Under den tiden har jag sett hans
hängivenhet och passion för att leva i autenticitet, kraftfullhet och uppkopplad
till det sanna jaget. Han har ägnat sitt liv åt det egna personliga avancemanget
och jag kan se hur passionerad han är att dela dessa gåvor med andra.
Han har varit inget mindre än en ”visdoms(be)hållare” från början av
våra interaktioner. Det var en ära att gå sida vid sida med honom i
denna tid av hans egna medvetna utveckling. Han är en gåva till oss
alla och jag är upprymd över att se vilken magi han presenterar för
världen och hur det påverkar ditt liv.”
– Lion Galban / mentor och lärare,
Self and Relationship Mastery
"Hans utveckling är det största jag sett.”
– EvaMarie Thunberg Bellman,
EMB friskvård, coach och Aditi kinesiolog

tillgang.nu

Få tillgång till dig själv, harmonisera dig
med ditt kall och frigör din potential.
Låt en ny version av Dig framträda.

