Kan hjelpe ved
Angst/Fobier
Avhengighet
Dårlig selvbilde
Depresjon
Ensomhet/Isolasjon
Følelsesmessig krise
Forfedre/Familiemønstre
Forvirring og usikkerhet
Håpløshet/Fortvilelse
Ingen kontroll på livet
Kreativ blokkering
Låste følelser
Mangel på mål og retning
Mangel på motivasjon
Misbruk
Panikkangst
Problemer i parforhold
Rusmisbruk
Seksuelle problemer
Selvskade
Sinne, Raseri, Frustrasjon
Sjokk
Sorg/Tristhet/Anger
Søvnproblemer
Stress/Uro
Traumer
Tretthet/Utmattelse
Vedvarende plager

Paul Morton

Dip IDK

Paul Morton har tyve års erfaring
med Inner Dialogue Kinesiologi.
Han er født inn i
en familie med
lang tradisjon av
klarsynte. Som 18
åring valgte han
bort en lovende
karriere innen
biokjemi til fordel
for hans
brennende
interesse for
oppvåkning. Han tilbragte de neste
åtte år som hindu munk og reiste
mellom London og Vrindaven i nord
India, hvor han studerte vedaene og
praktiserte Bhakti ; hjertets
hengivenhet. 28 år gammel fikk Paul
en datter med store psykiske og
fysiske handicap. Den smertefulle
påkjenningen, tålmodigheten og
sensitiviteten som måtte læres i de
neste tyve årene, gjør at Paul
erkjenner sin datter som sin
viktigste lærer i livet.

Behandling 1,5t Kr 750
Første time 2t Kr 800
www.innerdialogue.co.uk
paul@innerdialogue.co.uk

Jeg kan også teste
Allergi/intoleranse
Ernæringsmessige mangler

99418753
47630258
ALL KONSULTASJON FOREGÅR PÅ ENGELSK

INNER DIALOGUE
Kinesiologi

Hva er det?

Er dette for meg?

Inner Dialogue Kinesiologi forteller klientens egen historie. Når
en sykdom eller et problem viser seg i livet, er det alltid et
uttrykk for en indre tilstand (en gave) som trenger å
bli møtt med begeistring og nysgjerrighet; Hva er
det som trenger å bli hørt og kommunisert?

Du trenger ikke være syk for å få en konsultasjon. Du kan
ha et ønske om å bli kjent med din indre historie, eller få
klarhet i en dagligdags problemstilling, som forhold på
jobb, til partner, familie og barn.

Hvordan virker det?
Ved hjelp av Kinesiologi (et muskel
respons system) tester Paul et
komplisert indisk håndspråk kalt
”Mudras” på klienten.

Mange av konsultasjonene Paul gir er
emosjonelt relaterte. Fastgrodde tanke,og følelsesmønstre kan være arvet eller
påført og derfor ikke bevisst.
Paul har gitt behandling til klienter
med alvorlig psykisk ubalanse som
angst og depresjon. Disse er
vanskelige lidelser og krever stort
nærvær og pågangsmot, men over
tid har mange blitt hjulpet til å
komme i balanse.

Disse mudraene er håndstillinger det
finnes flere tusen av, hver er
inngangsporter til det ubevisste. Slik
kommuniserer klientens underbevisste
fritt om blokkeringer i psyke, kropp
eller emosjoner - uten sensur fra
bevisstheten.
Denne terapien jobber direkte med Livskreftene. Disse er de materielle (arv,
minne), vegetative (følelser, reseptivitet)
dyriske (instinkt, ambisjon), menneskelige
(identitet, inspirasjon) og høyere Livs-krefter. Først
når Livs-kreftene tjener oss kan vi våkne til sann
mennneskelighet.

Skift til en

mer dynamisk

tilstand
Inner Dialogue Kinesiologi går i dybden på din problemstilling.
Det at budskapet fra ditt ubevisste blir hørt, er alltid en del av løsningen.

Inner Dialogue Kinesiologi benytter
teknikker fra shamanistisk praksis i
tilfeller der klienten trenger en initsiering
for å åpne nye dører i seg selv.
Noen klienter som oppsøker Paul har allergi,
andre vil vite hvilken mat de ikke tåler og
hvilke næringsstoffer kroppen mangler. Paul er i
tillegg forhandler av høypotente kosttilskudd som kan
bestilles gjennom ham.

