
  

Hvad er vigtigt i det nye år? 

 

 
 
 

Inger Høy tilbyder to arrangementer i februar, som kan inspirere deltagerne til 
at se sit selv i sømmene og forandre sig i den retning, hvor man gerne vil hen. 

Først et foredrag, Power of the heart, d. 18., og dernæst et seminar, Oneness 

in you, d. 21.  Tilbuddet hænger sammen, men det er også muligt at nøjes 
med det ene. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage – kun at 

man vælger at gøre det. Marie Elí Eich, som bl.a. er healer og terapeut, står 
for begge arrangementer 

 
Læs om arrangementerne herunder 

 
22-01-2015/Tekst og foto: Jette Merete Axelsen 



POWER OF THE HEART 

 
  

FOREDRAG: Vi lever i en tid med store omvæltninger, kriser og uro. Både ude i den 

store verden, men også inde i vores personlige verden. Det sker opbrud og 

forandring, og det går stærkt. Vi har derfor brug for at finde ind i orkanens øje, hvor 

freden lever, og hvorfra vi kan navigere og håndtere livet progressivt og skabende. 

Fred er ikke fravær af kriser eller uro. Fred er en skabende kraft. 

 

 

Onsdag 18. februar 2015 kl. 19.00-21.00 

 

 

Vores bevidsthed er et rum for forvandling og muligheder, og vores hjerte er den dør, 

der giver adgang til mulighedernes verden. Når vi åbner døren til hjertets bevidsthed 

træder vi ind i en fred fuld af kraft, potentiale og vilje. Fred er nemlig skabende, 

levende og virksom, og hjertets vej leder os til denne kraft. 

 

Dette foredrag tager dig med ind i hjertets rum og giver dig nøglerne til døren, så du 

kan lære at mestre hjertets fred og den skabende kraft deri. At leve i hjertets fred er 

et valg, vi hver især må tage. Når først døren er gået op, og vi lærer vores indre 

potentiale at kende, er mulighederne uendelige. Du vil blive guidet gennem øvelser 

ind i hjertets bevidsthed. Ved at lave disse øvelser selv vil du opdage dit indre 

skatkammer, hvorfra du kan hente retning, energi, klarhed og kraft i hverdagen.  

 

De seneste otte år har Marie Elí Eich gennemgået en bevidsthedsforvandling og 

synkronisering med enhedsbevidstheden gennem hjertets vej. Hun formidler derfra 

visdom og kraft, og intet er planlagt på forhånd. Du inviteres til at være aktivt 

deltagende.  

 

Pris: 150 kroner – 100 kroner hvis du deltager i lørdagens workshop. 

 

Tilmelding til Inger Høy: 86556153 eller em.consult@mail.tele.dk 

Sted: Hølkenvej 84, Dyngby, 8300 Odder 

 

 



ONENESS IN YOU 
 

Lørdag 21. februar 2015 kl. 10.30 -16.30 

 
WORKSHOP: Alle kan leve i Oneness. Det er ikke alle, der er Eckart Tolle, Baron 

Katie eller buddhistisk munk, men alle kan leve i Oneness. Det er heller ikke er alle, 

der er operasangere og popstjerner. Men alle kan synge.  

 

Formålet med workshoppen er at opleve Oneness og at udvikle din helt unikke 

værktøjskasse til at udfolde potentialet fra enheden i dit liv. Du behøver ikke meditere 

gennem mange år eller være født under en hellig stjerne. Det handler ikke om 

tankekontrol eller dyb meditation, men om at leve aktivt ud fra dit unikke formål. At 

leve i Oneness er at leve et skabende liv indefra og ud i samklang med verden.  

 

Oneness eller enhedsbevistheden er det bevidsthedsfelt, verden er skabt af. 

Kvantefysikerne kalder det ”The field of possibilities”. Vi kan erfare og bruge dette 

felt, fordi vores nervesystem er et fantastisk sensitivt måleinstrument, og fordi vi har 

en aktiv bevidsthed. Mystikere har gjort det i tusinder af år, og nu er det vores tur. Vi 

har en udvidet kanal at tune ind på bevidsthedsmæssigt. Den skal vi aktivere og lære 

at bruge.  

 

Fokus denne dag er at udvikle den specifikke tilgang til Oneness, der virker bedst for 

dig, så du erfarer dit livsformål og folder mere af dit potentiale ud. Når vi erfarer 

Oneness åbner livet sig som et levende netværk, hvor alt er forbundet. Det er et flow 

af synkronisitet og sammenhæng. Vores personlighed ser måske verden gennem 

adskillelse og dualiteter, men Oneness trænger gennem dette filter og oplyser os 

indefra med klarhed, forbundethed, kreativitet, kærlighed og skaberkraft. 

 

De seneste otte år har Marie Elí Eich gennemgået en bevidsthedsforvandling og 

synkronisering med enheden. Hun kan derfor facilitere oplevelser af Oneness for 

andre. Workshoppen bliver skabt direkte fra enhedsfeltet, og intet er derfor planlagt 

på forhånd. Forvent at være aktiv deltagende gennem øvelser, guidning og deling. 

Hjertelig velkommen. 

 

Pris: 750 kroner 

Rabat: 650 kroner ved tilmelding før 7. februar 2015 

Medbring: notesbog, kuglepen & egen frokost. Du får kaffe, the, kage og frugt. 

Tilmelding til Marie: 28932624 eller kontakt@skab-dig.dk + overførsel af prisen til 

8401 3370675. 

www.skab-dig.dk  

http://www.skab-dig.dk/

