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Ditt kreative geni – klar for å ta det i bruk?
Det indre barnet holder mange hemmeligheter og
muligheter – det er din veiviser til glede og skaperkraft
Ønsker du å:





Frigjøre mer av ditt kreative potensial?
Styrke selvfølelsen?
Få bedre relasjon til de rundt deg?
Leve slik du VIL?

Ditt indre barn – ditt gull, din diamant
Gjennom kontakten med vårt indre barn utvikles også vår emosjonelle intelligens. Den vi bruker i møte
med andre i hverdagen. På jobb, i våre nære relasjoner, blant venner og studiekamerater.
Vår emosjonelle intelligens er i utviklingen hele tiden. Den er sterkt knyttet til vår spirituelle intelligens.
Når vi kan forstå, akseptere og hele våre egne sår, svik og brudd i kjærlighet, vil vi gi kunne være mer
tilstede og tilgjengelig for de i vår nærhet. Våre barn, foreldre, søsken, venner og kollegaer.
Visste du at 70% av vår programmering kommer fra vårt ubevisste – skapt før vi var 7 år!
Barnet i deg har opplevd og husker mye, mer enn du kanskje tror.
NASA har gjort undersøkelser som viser at barn etter 4 år stadiet mister mer og mer av sitt geniale og
kreative utgangspunkt.

Du er perfekt
Du er perfekt når du fødes, du er perfekt nå også – men kanskje vanskeligere å tro på?
Vi trenes i å være kritiske, dømmende, sammenlignede, konkurrerende fra veldig tidlig av. Barn liker
som oftest å lære å mestre, men sjelden å konkurrere. Det er noe den voksne verden introduserer de
for. Barnet trenger å lære å mestre uten å bli sammenlignet, dømt og vurdert.
For mange har ikke barndommen vært en dans på roser. Kanskje husker du ikke så mye. Vår
underbevisste mentale programmering er sterk.
Den gode nyheten er at hjernen også er plastisk, dynamisk, den kan endre oppfatninger, holdninger,
tanker og skape nye følelser. Det betyr at det er aldri for sent å få et velfungerende indre barn. Men det
fordrer omprogrammering, fra et annet sted enn der programmeringen ble skapt i utgangspunktet.
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For å skape større bevissthet, frigjøring, spirituell skapelse fordrer det kontakt og kjærlig oppfostring av
ditt indre barn. Det fordrer at vi er villig til å legge fortiden bak oss, slippe tak i hvem sin skyld, hvorfor
det ble slik og ta fatt på hva kan JEG gjøre annerledes for mitt indre barn?
Hvor godt kjent du er med ditt indre barn? Hvor mye lytter du? Tar det på alvor?
Det indre barnet er vår største gave og vår største utfordring i å ivareta, se, forvalte og la skape og
ekspandere.

Noe for meg?
Dette kurset er for deg som;




Har valgt å ta ansvar for eget liv
Som er åpen for å se deg selv i et større
perspektiv
Som vil leve i ekte og sannferdig overfor
deg selv og dine omgivelser

Kurset vil være fysisk og praktisk innlevelse til
vår indre kraft – barnet i oss.




Hvilke mønstre er skapt? Hvilke overbevisninger bærer det med seg?
Hvilken beskjed har ditt barn til deg akkurat nå?
Hva vil hun /han ha hjelp til å legge bak seg?

Kurset vil kunne gi:






Dypere innsikt i din mentale programmering, og hvordan slippe tak i den
Verktøy til selvhjelp
Nye ideer og aksept for hvem og hva du EGENTLIG er
Større kontakt med din indre veiviser og intuisjon
Fokus, bevissthet og verktøy rundt din kroppslige intelligens og visdom

Kurset er fundamentert i Transpersonlig psykologi, en helhetlig psykologi. Bygget på psykodynamiske
verktøy og metoder. Vi søker dyp endring og heling av gamle begrensninger gjennom øvelser via
Kroppsbevissthet, Mindfulness, Energimedisin, Meditasjoner og Frigjørende Pust.
For deg som er klar for å frigjøre mer kreativitet og glede
Hjertelig velkommen til å møte din indre veiviser, glede og kreativitet. Vi vil gjenskape koblingen til
det indre barnet – sette det fri.
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NB: Dette er ikke for deg som;




Benytter store mengder alkohol daglig/ukentlig eller andre rusmidler for å mestre livet
Går på store doser anti-depressiva eller andre sterke legemidler
Fortsatt vil holde på smerten og slippe ansvar for eget liv

Hvis du føler deg i denne gruppen, anbefaler jeg at du bestiller en time slik at vi kan utforske din
situasjon, ditt formål og evne til å delta.

Kursholder
Mariann Marthinussen er utdannet terapeut, coach og faglig veileder innen flere
psykologiske retninger. Psykosyntese, energipsykologi, mindfulness, reconnective
healing, energimedisin, rebirth og andre kognitive terapier.
Hun er lærer på HumaNova i Psykosyntese for terapeuter og coacher og har over 15
års erfaring med personlige og transpersonlige prosesser gjennom sitt eget arbeid og
med klienter og kursdeltakere.

Praktisk informasjon
Sted
For våre 3 dagers workshops holder vi til i lune omgivelser med sjel i Mølleparken i Moss.
Adresse: Fossen 20, 3. etasje (parkering etter gateanvisning).

For de som ønsker å unne seg litt luksuriøs overnatting for helgen kan Son spa hotell anbefales.
Kun 15 min kjøretur fra Moss 
Kurset er begrenset til 12 deltakere. Undersøkelser og forskning viser at bevissthets arbeid i
grupper skaper større ekspansjon, større gjennomslag enn arbeid alene eller 1-1. Gruppefeltet
vil skape dypere heling for individet men også miljø og verden som helhet.
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Datoer:


25-27. mai (Moss)

Tider og priser




Fredag kl. 16.00-20.00
Lørdag kl. 10.00-17.00
Søndag kl. 10.00-16.00

Pris: NOK 2795,- inklusiv snacks, te og kaffe i pausene.

Påmelding og avbestilling
Påmelding sendes til: Mariann@levdittliv.no
Betalt faktura sikrer plass, blir sendt umiddelbart ved påmelding
Siste avbestillingsfrist er 14. dager før kursstart for 50% refusjon – senere enn 14 dager – ingen
refusjon.
For mer informasjon eller spørsmål, ta gjerne kontakt på:
E-mail: mariann@levdittliv.no
Tlf. 917 08 125
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Anmeldelser:
May Brith Dybvad har anmeldt Lev ditt liv – 5 stjerner
29. april 2016 ·
Mariann er en veldig dyktig person. I dette ligger det bl.a en styrke i det å gjøre vanskelige ting enkle. Er
det utfordringer, så hjelper Mariann deg med å se klart, slik at du vet hva som må gjøres og hva som blir
det beste for deg.
Jeg har vært med på flere kurs og disse var veldig utviklende. Mariann er en person med hjertet på rette
stedet og en person som byr 100% på seg selv i slike settinger.
Takk Mariann!

Marie Therese Åmodt har anmeldt Lev ditt liv – 5 stjerner
25. april 2016 ·
Masse visdom, engasjement og empati gjør det lett å våge noe mer

❤

Therese Ulvan har anmeldt Lev ditt liv – 5 stjerner
25. april 2016 ·
Mariann åpner opp dører i hjertet med forståelse, respekt og glede

Digger kursene dine!

Gry Wille har anmeldt Lev ditt liv – 5 stjerner
15. oktober 2015 ·
Jeg vil gi Mariann mine beste anbefalinger som terapeut og coach. Hun har en helt utrolig evne til å se
det du trenger som du kanskje ikke selv ser der og da. Hun får deg til å komme raskt til kjernen av
utfordringene og guider deg slik at du selv finner svarene og staker ut veien videre. Når ting står fast tør
hun å utfordre og gjør det på en varm, empatisk og kjærlig måte. Det merkes at hun virkelig bryr seg og
har troen på at du kan. Sagt på en annen måte, på en dag når du selv føler deg "svak" så ser hun styrken
og potensialet ditt. Det smitter og merkes på hele måten Mariann jobber på
Inger Lise Walaker har anmeldt Lev ditt liv – 5 stjerner
17. mars 2012 ·
Når du virkelig vil ned i dypet av deg selv, og livet byr på utfordringer, ja da vil jeg anbefale Mariann på
det varmeste. Hun vet akkurat hvilken del av deg som trenger å hentes frem i bevisstheten for å komme til
kjernen.
Byr du henne på en sitron, byr hun deg en rose.
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