DIMENSIES VAN LIEFDE
Rose, Melk, Vloeibaar Goud, Granaatappel, Kopergoud,
Lichtend Zwart, Levend Daglicht

In deze cursus krijg je een introductie in zeven verschillende
Dimensies van Liefde. Dimensies van Liefde zijn de
vanzelfsprekende vruchten van je natuurlijk Zijn. Wanneer je deze
Dimensies leert onderscheiden en belichamen zal het in hoge mate
de ervaring van liefde in je leven verrijken.
In Diamond Logos maken we gebruik van meditatie, inquiry rond
onze ervaringen van het moment, directe transmissie van deze
Essentiele kwaliteiten en sharing.
Rose: Onvoorwaardelijke Liefde
Deze liefde geeft je een gevoel van welkom
en appreciatie in het leven op een
onvoorwaardelijke manier.
Dit welkom en deze appreciatie is niet
afhankelijk van verdiensten of acties. Het
maakt dat je je tot in je diepste geliefd voelt;
je bent om van te houden. Je hart, je
hersenen en je lichaam voelen zacht en
gezond aan.
Wanneer je het Roze ervaart zal je je niet ondergewaardeerd voelen, alsof
je de liefde niet verdient. Deze onvoorwaardelijke liefde van het Roze
brengt je een gevoel van dat jij en de wereld perfect zijn.

Melk: Voedende Liefde
De Voedende Liefde van Melk voedt je en
brengt je een diepe ervaring van vervulling
en voldaanheid. Het maakt dat je vlees
sappig aanvoelt en ontspannen is zoals bij
een zuigeling. Wanneer deze liefde je
vervult is er geen plaats meer voor
gevoelens van honger of behoeftigheid. En er
is ook geen gevoel van schaarsheid in de
liefde die maakt dat je opgeeft of gaat
vechten om te krijgen wat van jou is.
Wanneer deze liefde je vult, stroom je als vanzelf over van liefde,
compassie, vriendelijkheid en bereidheid om te helpen in je dagelijkse
leven.
Vloeibaar Goud: Versmeltende Liefde
Middels de Liefde van het Goud versmelt je
met de wereld, met anderen en met jezelf.
Het voelt warm en zoet aan als gouden,
vloeibare honing. Het verzacht je zenuwen.
Het brengt een gevoel van eenheid en
verbondenheid dat helend werkt op
gevoelens van afgescheidenheid of
afhankelijkheid.
Goud is als smeerolie voor je systeem, zodat werk makkelijker wordt. Het
doorstroomt je leven met een liefdevolle gloed.

Granaatappel: Extatische, gepassioneerde Liefde
De liefde van Granaatappel verhit je bloed
en verandert het in levenselixer. Het is de
liefde die je hart vrij, zonder controle en
zonder vrees doet zijn. Het maakt je
dronken van liefde. Het laat je de volle
passie van je hart proeven. Het brengt een
smaak van poëzie in je leven. Met deze
liefde kan je waarachtig liefhebben, alsof je
nooit gekwetst bent. Het is vuur en leegte.
Geen vrees, geen gedachten, totale energie
en totale macht.

Kopergoud: Essentie van
bekrachtiging.
Deze Essentie van solide, glanzend
Kopergoud brengt ons een gevoel van
waardigheid. Het herstelt in ons een
krachtig gevoel van zelfwaarde. We ervaren
onszelf als een waarachtige en nobele
volwassene. We zijn rijk, waardig,
bekrachtigd, en vervuld van Liefde en van
commitment aan de Waarheid. Dit is de
echte volwassene die we zijn.

Lichtgevend Zwart: Intieme Liefde
Deze lichtgevende Zwarte liefde is de Liefde
van Intimiteit. Het is de verfijnde en
sensitieve afstemming op je zelf en anderen.
Je ervaart het als een vriendelijke, zachte
grenzeloze duisternis. Het is de stille nacht,
die veilig, vriendelijk en zeer vertrouwd
aanvoelt. Met deze liefde kan je alleen zijn,
en toch niet eenzaam. Met deze liefde bent je
nooit verdwaald, ook waar je de weg niet
kent.

Levend Daglicht: Liefhebbende
Bedding
Deze liefde vormt je basisvertrouwen in het
leven. Het is de liefhebbende bedding waarin
je op een natuurlijke wijze je fysiek, mentaal,
emotioneel en spiritueel kan ontwikkelen. Het
is als het openen van een raam en het frisse
zonlicht van de zomerochtend schijnt je
kamer in.
Hoe meer je baadt in dit Liefdevolle Licht, des
te meer worden de verborgen lagen van schrik en bevriezing aangeraakt
en beginnen ze te smelten. Het is de omhelzing van het bestaan dat je
altijd draagt. Levend daglicht brengt je steeds weer terug tot een
natuurlijke staat van vertrouwen en liefde.

Praktische informatie
De Dimensies van Liefde worden aangeboden in de periode van september
2017 t/m december 2018.
Data: Zondagen van 10.00 - 17.00 uur
Rose: 10 september en 15 oktober,
Melk: 12 november en 10 december,
Vloeibaar Goud: 14 januari 2018 en 11 februari (deel 1).
Granaatappel: 18 maart en 20 april,
Kopergoud: 13 mei en 10 juni,
Lichtgevend Zwart: 9 september en 7 oktober,
Levend Daglicht: 11 november en 16 december (deel 2).
Tijd: 10 uur – 5 uur.
Plaats: Cordium, De Ruyterstraat 65, Nijmegen
Prijs:
Deel 1: € 510,Deel 2: € 680,Bij betaling van deel 1 en 2 tegelijk € 1120,Het is mogelijk om een afzonderlijke Dimensie te volgen.
De prijs is dan voor twee dagen: € 200,Voor minima en studenten geldt een korting: deel 1 € 360,-; deel 2: € 480,Docenten: Ko Bakker, Hassan Elkadi
Ko Bakker, 1948. Ontwikkelingspsycholoog. Getraind in diverse
lichaamsgerichte therapeutische aanpakken. Trainer en therapeut sinds 1984.
Studeert sinds 2003 bij Faisal Muqaddam, Diamond Logos Teachings.
Coordinator van Diamond Logos Nederland.
Hassan Elkadi, Bewustzijnscoach. Studeert sinds 2010 bij Faisal Muqaddam
Informatie en opgave bij:
Ko Bakker: email: ko@diamondlogos.nl; mobiel: 06-30254344
Hassan Elkadi: email: hassan@diamondlogos.nl; mobiel: 06-30568683
Diamond Logos: www.diamondlogos.nl

