Rettet udgave

Dagseminar i psyke og psykisme
(Sjælen og den psykiske energi)

Med anvendelse af clairvoyance / klarsyn og kommunikation
Formål:
At give deltagerne indblik i deres ståsted og
psykologiske opgaver i fortid, nutid og fremtid.
At få et blik ind i Karma og Dharma. Karma er
årsager, som kommer til virkning nu eller senere ( i
tale måden: ”Det har hun selv været ude om”).
Dharma er det blue print, du er født med, dine
livsopgaver styret af sjælen.

Mål:
At den enkelte bedre kan erkende: Hvem er jeg,
hvor er jeg på vej hen, hvad skal jeg lære, og hvad
er min livsopgave?

Indhold og oplæg:











Psyke og psykisme.
Menneskets konstitution
Den okkulte vej og dens afveje.
Menneskets 3-deling.
Menneskets legemer.
Psykisk energi, hvad er det?
Økonomi og tiltrækningslovene.
Energioverførsel.
Enkelte bevidsthedsøvelser.
Deltagerne formulerer skriftligt deres
virksomheds eller egne problemstilling. Peter
læser clairvoyant/ klarsyn enkelte deltagere og
giver vejledning til de fremkomne opgaver.
 Evaluering.

Målgruppe: Dem som har
1. Interesse for forandring og ny inspiration.
2. Dyb interesse for den menneskelige sjæls
udvikling, og som er åbne for nye tanker.
3. En eller anden psykisk evne.
4. Interesse i menneskets højere muligheder.
5. Er rådgivere, behandlere, undervisere,
pædagoger, psykologer, revisorer m.m.
6. Ledere.
Side 1

Uddybelse af psyke og psykisme:
I dette afsnit vil vi give forskellige okkulte
oplysninger, som beskriver det grundlag, hvorpå
hele strukturen af de psykiske kræfter hviler.
Uden en vis indsigt i menneskets indre
konstitution vil læseren/kursusdeltageren måske
aldrig opdage den sande betydning af psyke og
psykisme.

Yderligere målgrupper er dem,
7. Som er psykisk bevidste.
8. Som er mystikere og er rede til kundskab.
9. Som ikke tror religion er et socialt eller
politisk foretagende.
10. Som er den nye tids psykologer
11. Som arbejder med ungdomskriminalitet.
12. Som prøver at forhindre forbrydelser og
skabe lov og orden.
13. Som arbejder på et eller andet område inden
for skabende kunst.
14. Som er lærere, jurister eller læger.
15. Som er forældre til begavede eller
retarderede børn.
Religion degenererer uden højere psykisk
erfaring. Man kan ikke føre andre til et
gennembrud i de højere verdner, hvis man ikke
selv
allerede
har
adgang
til
højere
bevidsthedstilstande og viden gennem højere
kontakter.
Sand tro er et psykisk fænomen. Det er også
intuitiv viden. Medmindre tro er en intuitiv viden,
kan den blive den værste hindring på den
menneskelige udviklings vej.
Sand psykologi er viden om den menneskelige
sjæl. Videnskaben om de energier, der
kontrollerer og betinger den menneskelige sjæl.
Videnskaben om forholdene mellem den
menneskelige sjæl og livet som helhed.
Vend.

Hvilke områder han end beskæftiger sig med,
prøver han at trænge ind til de energier og love,
der virker bag dette område.
Praktisk okkultisme virker gennem energier og kræfter
på deres egne niveauer. For okkultisten er den
elektromagnetiske eller æteriske atmosfære en kraftverden. De emotionelle og mentale sfærer er også kraftniveauer, på hvilke okkultisten kan vælge at virke for at
skabe årsager til manifestation.
Oven over disse har han højere niveauer eller planer,
der kaldes energisfærer. Det er det abstrakte mentale
plan, den intuitive verden og den rene viljes sfære. Hvis
han virker på disse planer, er det mest sandsynligt, at
han ikke bliver fanget i egoistiske motiver eller af
personlige interesser, men at han bliver en
inspirationskilde til skønhed, godhed og virkelighed.

Den nuværende psykologi vil ikke kunne
opfylde sin sande bestemmelse, før den trænger
ind i den udødelige menneskelige sjæls
mysterium.
Selve de psykiske fænomeners eksistens og de
psykiske erfaringer beviser, at mennesket ikke kun
er, som vi fysisk opfatter det. Mennesket er ikke
begrænset til sine fem sanser, og disse fem sanser
fungerer heller ikke kun på det fysiske plan. De
psykiske fænomener beviser, at der er mange
livsniveauer, og disse oplevelser er vidnesbyrd om
sådanne niveauer, og at virkeligt liv udtrykker sig ud
over det fysiske plans fem sanser.
Vi befinder os i en tidsalder, hvor de psykiske
fænomener forøges i en sådan grad, at vores
tidligere
psykologiske
og
psykiatriske
behandlingsteknikker er ganske forældede. Kun de,
som udvikler evnen til at trænge ind i den
menneskelige psykes dybere mysterier, vil være i
stand til at hjælpe folk, som udsættes for psykiske
oplevelser og derfor bliver stærkt frygtsomme,
forvirrede eller pralende pga. disse erfaringer.

Deltagerantal: 10 - 15 personer
Sted evt.: Folkehjem Aabenraa
Forslag: 3 dages kursus
Tider f. eks.: kl. 9.00 - 16.00
Betaling og tilmelding efter aftale.
Framelding:
Bespisning: Formiddags- og eftermiddagskaffe.
Let frokostanretning..
Pris: Undervisning og mad pr. person kr. ?
Prisen er eksklusiv moms.

Dette kursus / viden vil være over-ordentlig
nyttig i hænderne på dem, som er lærere
eller rådgivere eller indtager ledende
stillinger.
Okkultisme drejer sig om den skjulte Guddom i
mennesket, i vor planet, i solsystemet og i hele det
manifesterede kosmos. Når et menneske én gang har
følt denne uimodståelige søgen i sin sjæl, er han en
okkult aspirant. Hans mål er at opdage de energier
og love, der opretholder hele det skabte, menneskets
og universets manifestation.
Okkultisten er et menneske, der ønsker at vide, der
ønsker at opdage grunden til alt det, vi kalder livets
store fænomen. Han er et menneske, der ikke har
fordomme eller forudfattede meninger, men har et
frit og åbent sind. Han er et menneske, som ikke
ønsker at begrænses af noget dogme, nogen
trossætning eller religion, selv om han respekterer
dem alle og prøver at finde årsagerne til og
virkningerne af deres eksistens.
Okkultisten søger efter årsager, meninger og
betydninger. Han er et menneske, der prøver at se ud
over de ydre former og begivenheder. Et menneske,
som ikke er tilfreds med et liv, der leves på
overfladen, men som må søge efter dets dybder.
Han føler sig ikke begrænset til nogle af de
menneskelige bestræbelsers områder, for han ved, at
alle områder er indbyrdes beslægtede, og at enhver
årsag kan udtrykke sig på mange måder.
For ham er der syv områder for forskning og
tjeneste: Politik, opdragelse, filosofi, kunst,
videnskab, religion og økonomi.

 Huset i Centrum har 3 afsnit:
1. Behandling af fysiske og psykiske lidelser.
2. Healerskole med 21 uddannelsestrin og forskellige
korte kurser, foredrag, forskellige arrangementer,
private som offentlige. Helsemesser.
3. Kurser og behandling i erhvervslivet samt
virksomhedsclairvoyance til at hæve bundlinjen.



Kom og mød clairvoyant,
healer og leder af Healerskolen i
Sønderjylland
Peter L. Simonsen.
Han er en kapacitet, som skal opleves.
Han har helbredt mange mennesker med
forskellige lidelser i hele Danmark
Peter har sat adskillige virksomheder i større
vækst og en indre dynamik, som:
Giver succes og
fremgang både på
produktet
og personligt
engagement.
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