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BARA DU ÄR DU

En unik varelse.

En flödande organism där muskler, 
celler, hormoner, synapser... 
samspelar och kommunicerar 
information från ditt DNA. 
Din unika natur.

Bara du slappnar av så sköter 
allt sig självt. Precis som all 
natur, allt levande, flödar 
sitt inbyggda cykliska 
framväxande.

Varje frö växer till sig som 
dess DNA är programmerat. 
Till att bli en tall, en ekoxe, 
en solros... tack vare en 
kosmisk hjärna som flödar 
allt till liv.
Till varje egenarts rörelse 
mellan liv och död. 
Allting korresponderande 
med vartannat.



KOSMOS HJÄRNA

En gemensam pulserande 
källa som föder allt. 





Men du är mer än det…
Du är en kombination av unik 
intelligens och universell.

När din kropp pulserar rytmiskt är den 
sammanbunden med all natur. Hjärtat 
överför information till hjärnan bortom 
din egen vetskap.
Du behöver bara öppna munnen och 
ord strömmar ut med innehåll du vet 
att du inte bar själv. 
Du svarar det du inte visste…

Du undrar hur det kom sig att du reste 
dig för att möta en vän, innan vännen 
visat sig. Du vet inte, men du flödar 
med en större vetskap.

Kosmos intelligens har flödat 
igenom din hjärna för stunden. 
I nuet. 
Sedan är kunskapen borta igen. 

Nästa ögonblick har aktiverat din 
uppmärksamhet på något annat. 
Information som svarar an på det 
du då fokuserar på, strömmar fram.

I drömtillstånd, när du är helt 
avslappnad, har Kosmos hjärna 
flätats samman med din egen.



JA, DU ÄR MER ÄN DIG SJÄLV

Du är du, kopplad till Kosmos oändliga nätverk. Ett nätverk i kaos och ordning, 
sorterat efter frekvenser som formar sig och löser upp sig. 
Ett nätverk som insemineras av Kosmos källenergi vid varje vibrationsförändring 
på Jorden, och i Kosmos oändliga atmosfär.
Varje tanke och känsla, ett träds svarande på vinden, fjärilens förflyttning från 
en blomma till en annan, månens olika faser, solens rörelse, dagens och nattens 
evigt förändrade karaktärer... alla förändringar drar till sig källenergin och påverkar 
varandra i fältet där vi alla är förenade. Skulle nätverket tappa sina pulserande 
vibrationer, slutar Kosmos hjärna fungera och allt löses upp.

Kosmos inflöde ökar i dig ju djupare du andas, och lever dig in i något eller någon.

Kopplingen till den kosmiska källenergin gör att du kan uppleva allt levande, 
all natur, inne i din kropp, och för stunden bli den och det du lever dig in i.







När du lever dig in i något har din 
unika uppsättning av egenskaper 
befruktats av en annan energi, 
och på köpet börjat flöda 
i samklang med all natur.

Bara välj den energi du vill vara 
uppkopplad på och låt den flöda 
in i din.



KOSMOS INTELLIGENS FÖRENAR OSS
OCH GÖR ATT VÅR UNICITET BLOMMAR AV ATT DEN SMÄLTER IHOP MED NÅGOT ANNAT.



När du lever dig in i något och din blick smälter 
ihop med det du tittar på, smälter hjärnan ihop 

med hjärtats och kroppens intelligenser.

Ett nytt du har fötts i stunden



Kroppen, hjärtat och hjärnan har olika kopplingar till intelligens.
Kroppen jordar oss i resonans med all natur.
Hjärtat är rytmiskt kopplat till alla frekvenser i Kosmos och på Jorden.
Hjärnan kan leva sig in i hjärtats och kroppens informationsfält, 
och med sin rörliga fantasi transformera informationen till ny verklighet.
Förenade förverkligar de tre intelligenserna dina intentioner.


