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Helgkursen är en fristående fortsättning på den medvetandehöjande dag 

Birgitta Tryberg hade för kvinnor i Varberg, februari 2014. Nya deltagare är 

varmt välkomna. Kursen presenterar hur du höjer din medvetenhet genom 

att praktisera medveten kärlek. Tankar och känslor med en hög 

kärleksfrekvens verkar helande på cellnivå. Att lära sig innebörden av sann 

kärlek, är den bästa gåva du kan ge dig själv. Du helar dig själv. Du blir hel. 

 

Repetition av kvantfysik, tao och utmaningar/lärdomar i relationer enl. numerologin. 

Den rena kärleksfrekvensen förändrar ditt energifält, och gör dig mottaglig för den 

energi som genomsyrar varje aspekt av allt levande på Jorden. När du öppnar dig för 

detta sker relationer och kommunikation i vardagen med lätthet. När du fyller dig 

med den rena kärleksfrekvensen förändras hela din energistruktur och ett helande tar 

vid på cellnivå. Attraktionslagen ger bra redskap till glädje och kärlek och njutning. 

Födoämnen och kroppsvård öppnar för kärleksenergin individuellt och globalt.  

Sexualitet är den högsta formen av kreativitet och en andlig frekvens som är helt 

missuppfattad i vår tid. Sexualitet är ett sätt att uppleva och uttrycka sin högsta 

potential. Det har i vår tid blivit kraftigt förvrängt från sitt ursprungliga klara syfte, 

vilket är att vara en bro till ett högre medvetande. 

Relationer ur ett andligt perspektiv handlar om erfarenhetsutbyte och växande. 

Relationer är ofta en kraftfull spegel för oavslutade situationer. Kärleksrelationer 

skapar inte avstånd mellan människor, endast närhet. Sann kärlek binder inte 

människor till sig, men många förväxlar kärlek med ett beroendeförhållande.  

”Visdomen Birgitta förmedlar dansar in i medvetandet, och hennes bilder gör det lätt att 
förstå.”  

”Birgittas förmåga att förmedla dessa visdomar är helt enastående.” 

”Hon gör en välgärning som presenterar dessa stora ämnen 

enkelt och vardagligt.” 

Birgitta Tryberg arbetar som föreläsare och lärare på heltid sedan 2002. 

Hon är författare till tre Feng Shui böcker. En stor del av hennes 

verksamhet är förlagd till den grekiska övärlden. Birgitta är bosatt på 

Gotland. Utförlig information finner du på WWWW.TAOTECHING.SE  


