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Individen är kosmisk
Välkommen till en spännande kurs

I den här kursen kommer du att få en unik insikt i hur din kropp återspeglar universums totala intelligens. 
Resultatet blir andlig utveckling, större självförtroende, mer energi och bättre hälsa. Kursmaterialet är 
på engelska men våra diskussioner kommer att vara på svenska.

Kursledare:

Yvonne Lagrosen är docent i kvalitetsutveckling och en ledande 
forskare om kopplingen mellan kvalitet och hälsa. Hon forskar också 
om hjärnfunktion relaterat till prestationsförmåga. Hon har mångårig 
erfarenhet av undervisning och är en populär och uppskattad 
föredragshållare. Hon är auktoriserad instruktör i Transcendental 
Meditation och utbildad lärare i kursen “Individen är kosmisk”.

Innehåll:

Kursen baseras på boken “Human Physiology - Expression of Veda and 
the Vedic Literature” som är skriven av Professor Tony Nader, Maharaja 
Nader Raam, som är både medicine och filosofie doktor och ledare 
för Maharishis organisation: “Det Globala Världsfredslandet”. Hans 
banbrytande forskning har visat att det finns en direkt korrespondens 
mellan Vedas olika delar och strukturen hos organen och systemen i 
vår mänskliga fysiologi.

Under kursen kommer du att få en grundläggande förståelse för hur 
de olika organen i din kropp hänger samman med Vedas kosmiska 
struktur. Detta illustreras genom en särskild tavla med ljusdisplayer 
motsvarande kroppens delar. Du kommer samtidigt att få lyssna 
på Vediska ljud vilka upplivar och balanserar de olika organen och 
systemen i din kropp.
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Uppläggning:

Kursen består av sex seminarier à två timmar enligt följande

1. Hur man kommer i samklang 
med naturens intelligens

Kursöversikt
Uppmärksamhetens flöde
Modell över den Vediska fysiologin

2. Individen är kosmisk Veda och den mänskliga fysiologin
Modell över den Vediska fysiologin

3. Total hjärnfunktion Förening av Vedisk och fysiologisk sekvens
Modell över den Vediska fysiologin

4. Den föränderliga hjärnan Hjärnans formbarhet ger möjlighet att utveckla din fulla 
mänskliga potential
Modell över den Vediska fysiologin

5. En vision av Brahm Hjärnvågor motsvarar mentala tillstånd
Modell över den Vediska fysiologin
Den Vediska teknologins effekt på hjärnan

6. Ett liv i fullkomning Hur man praktiskt använder Universums konstitution
Modell över den Vediska fysiologin

   
Kursavgift:

1 343 kr inkl. moms 

Information och anmälan:

På e-mail till yvonne@syneidos.se 

Hjärtligt välkommen!


