Shamansk Sexuell Visdom

Quodoushka I,II & III
3-6 september på Ängsbacka
29 okt-1 nov & 14-17 april
på Kärlingesund Retreat Center

För singlar och par
Undervisning, övningar och ceremoniella upplevelser om sexualiteten och
själens mognad, om lycka, healing och att uppskatta magin i att vara människa
på jorden.

Föreställ dig en värld där sex är naturligt, heligt och vackert
uppmanar gammelmödrarna!
Batty Gold & Åsa Kullberg

Deer Tribe Metis Medicine Society

!

Visdomen om andlig sexualitet är mång fasetterad och tar oss med på en intim och
spännande resa. Här finns nycklar till healing och balans, sanning och kärlek.
Att vara sexuellt tillfredsställd som människa, en öppen älskare och partner är något vi
kan lära oss, likaså att vara totalt närvarande i stunden och att relatera från ett helat
inre i självkärlek till livet, andra och det gudomliga.
Att veta vem du är och uppskatta dig själv som en sexuell man eller kvinna, att glädjas
utan begränsningar i mötet med en annan.

“En livsviktig utbildning för alla
människor oavsett ålder. En välbehövlig
undervisning för att rensa i den
nuvarande förvirringen kring hela
området sexualitet i samhället.
Jag kommer att föreslå mina döttrar att
de går Q1 som en grundläggande livs
utbildning. En viktig undervisning för alla
par i förhållanden, för kommande
relationer eller förbindelser. Det går
inte att beskriva i ord betydelsen av
denna undervisning för mänskligheten.”
Bruce Irvine, Company Director,
Auckland, New Zealand

Quodoushka I 3-6 sept 2015

!

Fokuserar på att uppnå en verklighetsbaserad förståelse av din egen sexuella energi och
att hela dig själv som en sexuell varelse. Du kommer att bli varse föreningen av kvinnlig
och manlig energi såsom källan till skapelsen av allt liv. Förstå hur avgörande sexualiteten
är för hälsa, energinivå, själv utveckling och hjärtats sanna glädje.
Upplysande undervisning inkluderar hur din inre elementala balans avgör orgasmens nivå,
djup och expansion, hur din upplevelse av njutning karakteriseras av din genitala
individualitet.
Sensitiva energiövningar och ceremoniella upplevelser hjälper dig att integrera
undervisningen i kroppen.
*Människan som mångdimensionell varelse
*Öppna hjärtat till din sexuella energi och nå högre nivåer av orgasm
*Utforska “Lovers Masks” - olika aspekter av dig som älskare genom vilka din naturlighet
kommer till uttryck
Lärare: Åsa Kullberg med team

“Verkligen en fantastisk helg. ”Djupgående”
räcker inte för att beskriva dessa läror.
Världens ledare bör alla behöva gå igenom
detta för att leda den mänskliga rasen."
Jim, VD, LA
"Efter att ha mer än 30 års erfarenhet av
myriader av workshops, är detta den absolut
mest kraftfulla, "användbara" workshop för
att förverkliga ett lyckligt och välsignat liv.”
Diane Ryan, psykoterapeut, Brisbane,

Quodoushka II 29 okt-1 nov 2015

Healing mellan det feminina och det maskulina

Lär mer om de underliggande energilagar som skapar vår verklighet. En förståelse av dessa
gör det möjligt att medvetet förflytta sig från ”den icke fungerande autopilotens”
beteendemönster till ett sunt, produktivt och välfungerande sätt att navigera livet.
Lär om de orsaker som ligger bakom olikheterna i längtan och upplevelse för män och
kvinnor, och den magiska transformation som äger rum när vi öppnar till tolerans och
förståelse till varandra. Hur du och din partner kan skapa en relation som stödjer
förkroppsligandet av er djupaste längtan.
I olika övningar som skärper dina sinnen och fördjupar din receptivitet mognar upplevelsen
av att ge och ta emot njutning. Du får en klar förståelse för hur medveten avsikt och
användandet av din energikropp medverkar till din upplevelse.
Nu fokuserar vi på den sexuella relationen med en annan, genom tex
* att göra relations kontrakt som stödjer transformation, healing och självutveckling
* att skifta från medberoende till “co-empowerment”.
* att relatera i full närvaro, lyssnande och ärlig kommunikation

Quodoushka III 14-17 april 2016 Sexuell magi- medvetet skapande
Lärare: Batty Gold & Åsa Kullberg
undervisningen sker på engelska

!

Batty Gold är verksam som medicinman i Twisted Hairs traditionen. Hans fokus och djupa lära
integrerar kärlek till livsupplevelsen, och för skönhet och magi till vardaglig enkelhet. Batty
undervisar i Quodoushka sedan 25 tillbaka, och är vår äldremans efterträdare.
Åsa Kullberg har sedan 25 år varit en dedikerad lärling på Sweet Medicine Path. Hon är
grundare av Regnbågsdraken - skola för shamansk kunskap. Undervisar regelbundet i Sverige
och utomlands.
Hon förde Kropps De-Armorering till Sverige 1998. www.asakullberg.se

Kurskostnad
2900 kr per kurs för privat personer + kost & logi
Företag 3625 ink moms + kost & logi, maila om företagsfaktura
Kost & Logi kostnad
Dubbelrum 2000 kr, Enkelrum 2685 kr
Bokningsavgift
900 kr till bankgiro 120-3603 Kärlingesunds Gård AB, återbetalas ej
Skriv namn och kurs som referens
Anmälan och info
Åsa Kullberg tel: 070-7775779 dearmoring@gmail.com

