Hvordan bruke De fire støttepilarene i Balanced View
Et verdensomspennende støtteapparat for å få tillit til åpen intelligens,
tilgjengelig døgnet rundt.
Åpen intelligens: I stedet for å prøve å forlenge øyeblikket av åpen intelligens,
kan vi ganske enkelt stole på korte øyeblikk av åpen intelligens, gjentatt mange
ganger, til det blir automatisk. Øyeblikket blir lengre av seg selv. Det handler om
å legge merke til tilstedeværelsen av den åpne intelligensen i stedet for å legge
vekt på datastrømmene. På samme måte som solen alltid er til stede, er den
instinktive gjenkjennelsen av åpen intelligens alltid tilgjengelig for oss, hvor vi
enn er.
Trenerne: Trenerne i Balanced View er tilgjengelige for veiledning og støtte til å
få tillit til åpen intelligens. Du kan stille spørsmålene dine på treninger via
telefonmøter og samlinger, eller sende en e-post til hovedlæreren din fra de Tolv
Empowerment-treningene. Du får svar innen 24 timer. Trenerne i Balanced View
støtter deltakerne i kraft av sine egne opplevelser. Du kan også få støtte fra
trenerne i Balanced View gjennom videoer og lydfiler som kan lastes ned fra
nettsiden.
Treningen: Vi tilbyr treninger via samlinger, telefonkonferanser og internett
(www.balancedview.org). Treningene i Balanced View er basert på tekster som
vekker den instinktive gjenkjennelsen av åpen intelligens. Støttende
treningsmateriale finnes også på nettsiden vår, som oppdateres jevnlig med
videoer, mp3-filer, bøker og annet materiale som kan lastes ned gratis.
Fellesskapet: Det voksende verdensomspennende fellesskapet i Balanced View
viser hvilken fred og hvilket velvære som vokser frem gjennom korte øyeblikk av
åpen intelligens. Hver enkelt av oss finner styrke i dette og er med på å skape
grunnlag for fred i verden ved å få tillit til et iboende balansert syn og åpen
intelligens som gir løsningen på alle problemer, både personlige og
samfunnsmessige. Balanced View har sine hovedsentre i USA, Sverige og India.
Fellesskapet er også tilgjengelig online på forumet og via Facebook-grupper.
Sjekk nettsidene for program, gratis nedlastninger og forum:

www.greatfreedom.org

og

www.balancedview.org

Kontakt: Norway@balancedview.org

