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 Uddannelse på InFreeLand skolen 2019 i Norge. 

 Nu kan du tilmelde dig på kull nr. 8 i Oslo:   
 

”Uddannelse i forståelse og anvendelse af: brug af krop, 
spejling, energiarbejde og en åndelig dimension i terapi og 

selvudvikling”. 
 

Vi starter i Januar 2019. og forløbet kommer til at 
strække sig over i alt 21 dage fordelt på 7 kurser 

af 3 dage. Max 14 deltagere. 
Alle 7 kurser vil ligge fredag til søndag.  fra kl. 10,00 til kl 17,00. Med en lunch  

pause midt på dagen på 1 time og 15 min. 

Vigtigt er at være opmærksom på at dette er en er 

proces og erfaringsbasseret uddannelse, hvor vi 

fletter pensum ind i deltagernes egne processer.  

 At sanse/mærke energien i gruppen. 

 Hvordan ændre energien i gruppen. 

o At øge energien i gruppen. 

o At centrere/fokusere gruppens/deltagernes energi. 

o At ekspandere  gruppens/deltagernes energi. 

 Hvordan spejle en anden person. 

 At læse, genkende og få forståelse for overordnede personlige karakterstrukturer. 

 Hvordan øge evnen til å rumme højenergi - regulere og balancere energi.  

 Hvordan øge evnen til å rumme egne grund-emotioner. 

 Hvordan forbedre evnen til nærværd, kommunikation og kontakt. 

 At øge evnen til at mærke og sætte grænser verbalt, kropsligt og energetisk. 

 Hvordan genfinde sin egen kraft og sande vilje. 

 Anvendelse av relevante fysiske og energetiske øvelser.   

 At bygge bro til vores genuine ressourcer og personlige essens.  

 At gennem selvindsigt i egne låste mønstre udvikle evnen til at skelne mellem ego reaktioner, 

emotioner og spontan sand vilje. 

 

Temaer for de syv kurser (Der er mulighed for at små justeringer kan forekomme): 

1. Gruppe dynamik. 

1. Gruppemodel / mønstre. Hvordan fungere vi i en gruppe, hvilken rolle tager vi. 
2. Jeg udvikling.  
3. Balance / centrering / grounding.  
4. Fysiske øvelse som suplere karakterstrukarbejdet. 
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5. Præstation som personlig karakterstruktur. 
6. Et møde med kath centeret, et chakra fra latifa traditionen. 
7. Meditation - bevidsthed og opmerksomhedstræning. 

 
2. Kommunikation.  

1. Klarhed.  
2. Kontakt.  
3. En kommunikations model. 
4. Mening struktur som personlig karakterstruktur. 
5. Fysiske øvelse som suplere karakterstrukturarbejdet. 
6. Fokus på  bånd rundt om kroppen 
7. Meditation - bevidsthed og opmerksomhedstræning. 

 
3. Indre og ydre Relationer. 

1. Maskulin, feminin.  
2. Tilknytning.  
3. Tantra cirkel. 
4. Kærlighed/sex som personlig karakterstruktur. 
5. Fysiske øvelse som suplere karakterstrukarbejdet. 
6. Hara chakra / Hjerte chakra. 
7. Meditation- bevidsthed og opmerksomhedstræning. 

                
4. Sand vilje. 

1. Kraft - offer/bødel. 
2. Intuition.  
3. Muskeltonus.   
4. Åbne til en anden dimension / ekstrasensoriske oplevelser.   
5. Vilje som personlig karakterstruktur.  
6. Fysiske øvelse som suplere karakterstrukarbejdet. 
7. Rod og Solar plexus chakra. 
8. Meditation- bevidsthed og opmerksomhedstræning. 

 
5. Containing – hvordan rumme. 

1. Retten til egne følelser.  
2. Rumme egne følelser. Genuine følelser.  
3. Impulser og kontrol som forsvar. 
4. Energiarbejde, sanse energi. 
5. Autonomi som personlig karakterstruktur.  
6. Fysiske øvelse som suplere karakterstrukarbejdet. 
7. stå sted i solar pleksus standhaftighed - holde ud selvom det opleves ubehaget det vi finder. 
8. Meditation- bevidsthed og opmerksomhedstræning. 

 
6. Spejling 

1. Grænser, fylde sig ud, gøre sig tom. 
2. Energiarbejde, sanse energi i mødet.  
3. Ekstrasensoriske oplevelser.  
4. Sammenflydende eller afgrænsende møder.  
5. Behov som personlig karakterstruktur.  
6. Fysiske øvelse som suplere karakterstrukarbejdet. 
7. Solar plexus og Hjerte chakra. 
8. Meditation- bevidsthed og opmerksomhedstræning. 
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 Kontaktinformation 
 
Mail                   : ingeliseinfreeland@gmail.com  
Mobil Norge      : +47 98088194. 

Firma                 : InFreeLand AS 

Adresse              : Ingelise Lund / InFreeLand AS   

Adresse Norge   : Holmåsen terrasse 13, 1440 Drøbak 

Hjemmeside       :   www.infreeland.com 

7. Værdighed/samhørighed. 

1. Eksistens som karaterstruktur.  
2. Fysiske øvelse som suplere karakterstrukarbejdet. 
3. Nærvær.  
4. Peak / højdepunktsoplevelser. 
5. Centersøjlen Pingala og Ida. 
6. Hvordan skelne mellem ego og essens -  
7. Krone, Pineal og Rod chakra. 
8. Meditation- bevidsthed og opmerksomhedstræning. 

 
DATOERNE BLIVER (foreløbige):. 

11.-13. januar 2019. 
08. -10. marts 2019. 
26.-28. april 2019. 
31. maj til 02. juni 2019. 
16.-18. august 2019. 
18-20. oktober 2019. 

29.30. november til 1. desember 3019 
 

Pris for hele kurset er 27.300 NOK. Påmelding er bindende for hele kurset. Det kan 

betales pr. gang 3900 NOK på konto 1503 45 14612 DNB  Norge. Det er også muligt hvis du 

har andre ønsker om måden at betale på, at vi sammen finder en anden løsning.  

 Der gives rabat på 10% hvis du betaler hele kurset på en gang ved start. 

For at sikre dig plads betales 1. modul 3900 NOK ved påmeldig, ved afbud senere end 1 

md. gives ikke forskudsbetaling tilbage. Ved afbud inden 1 måned gives 2000Nok tilbage.  

Kurserne vil blive afholdt i Oslo i Markveien 35 .B 

Er du interesseret i mere information om  

uddannelsen så kontakt mig.   

     

 

        Kærlig hilsen Ingelise Lund  
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