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Kroppe	  ældes.	  Sindet	  mildnes.	  Selve	  livskraften.	  Sjælen	  den	  evigunge	  bestående	  del	  af	  dig.	  
	  

	  

Visdomsalderen	  2019	  for	  øvede	  
Befrielse	  og	  selve	  livet	  	  
Hvordan	  kan	  livet	  leves	  mere	  nærværende	  og	  
lykkeligt.	  Find	  livets	  kilde	  ved	  at	  meditere	  	  
og	  slippe	  dødsangsten	  
	  

	  
Hvordan	  fremmer	  vi	  livsenergien?	  Hvordan	  skærper	  vi	  hukommelsen	  og	  passer	  på	  vores	  
hjerne?	  Ved	  åndedræts-‐	  og	  energiøvelser,	  nervesystemet,	  organerne	  -‐	  det	  endokrine	  system,	  
vores	  kirtler	  samt	  livs-‐	  og	  seksualenergien.	  	  
	  
Der	  vil	  blive	  arbejdet	  med	  Rosenkvist-‐metoden	  som	  selvhealing,	  hjertets	  grundfølelser	  og	  
dobbeltrettede	  bevidsthed,	  videregivelse	  af	  livserfaringen,	  aldringsprocessen	  og	  
identitetsfølelsen,	  vores	  forhold	  til	  døden	  og	  dødsangsten	  i	  den	  meditative	  slippeproces.	  
Træningen	  er	  dybdemeditation	  for	  at	  fremme	  en	  dybere	  væren	  og	  hvilen	  i	  sig	  selv.	  	  
	  
Healing	  af	  overlevelsesstrategien	  til	  frisættelse	  af	  ego-‐identiteten	  som	  vi	  altid	  har	  levet	  efter.	  
Og	  finde	  en	  mere	  ægte	  del	  af	  sig	  selv	  som	  kan	  vejlede	  én	  videre	  frem	  i	  livet	  så	  vi	  ikke	  mister	  
livsglæden	  og	  –energien.	  	  
	  
Tid:	  Kl.	  10.30	  –	  16.00	  alle	  de	  seks	  valgte	  dage	  over	  tre	  weekender	  -‐	  den	  2.	  og	  3.	  februar,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15.	  og	  16	  juni	  samt	  21.	  og	  22.	  september	  2019
	  
Sted:	  Lærkevangen	  7,	  2750	  Ballerup	  	  
	  
Optagelseskriterier:	  Meditativ	  træning	  fra	  Vækstcenteret	  eller	  hos	  Grethe	  
	  
Praktisk:	  Medbring	  et	  tæppe	  plus	  evt.	  en	  lille	  pude	  og	  varme	  sokker.	  	  
	  
Medbring:	  Frokost	  og	  en	  notesbog.	  Kaffe,	  the	  og	  lidt	  sødt	  er	  på	  stedet.	  	  
	  
Pris:	  6.150	  kr.	  for	  hele	  forløbet.	  Betales	  med	  2.050	  kr.	  pr.	  weekend.	  
	  
Aftaler:	  Betaling	  kan	  foregå	  kontant	  hver	  weekend	  eller	  hele	  beløbet	  kan	  indbetales	  på	  konto-‐
nr.:	  9570	  –	  8263027.	  Prisen	  er	  bindende	  for	  hele	  forløbet	  dvs.	  tilbagebetales	  ikke	  ved	  afbud	  
og	  fravær.	  Hvis	  du	  ikke	  ønsker	  at	  fortsætte	  i	  gruppen	  skal	  det	  aftales	  den	  næstsidste	  weekend.	  	  
	  
Forberedelse:	  Hjemmearbejde	  og	  bevidsthedstræning	  imellem	  weekenderne.	  	  	  

	  


