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Meditativ flow-Psykoterapi ® är en helande terapi som bygger på en holistisk andlig metodik 

som   tränar oss att uppskatta och att ta till vara på de mäktiga universella energifyllda krafterna 

(universal life energetic forces), också känd som energifält, prana eller chi som vi kanske inte är 

medvetna om men som ändå finns.  

 Enligt traditionerna hos tidiga indiska tänkare har människokroppen sju primära chakras 

eller "psykiska energivirvelströmmar". Chakras är de olika kontaktpunkterna i en människas 

subtila kropp som används i olika meditationsövning. Ordet chakra, grovt översatt från det 

indiska antika språket sanskrit, refererar till en snurrande virvelström av energi som öppnas som 

en blomma. På likartat sätt, finns det kosmiska energivirvelströmmar - planetariska chakras, 

som genomtränger universum. Många nutida andliga sökare följer de stegen som tidiga indiska 

tänkare som vise män, mystiker, yogier och rishier gjorde, att ta till vara på dessa universella 

kraftfulla energier som hälso-helandeterapi och -teknik. 

Tanken att människokroppen påverkas av interaktionen med universella energier 

undersöks och forskas av olika vetenskapliga kretsar idag. Till exempel har den japanske 

forskaren och Shinto-prästen Dr. Hiroshi Motoyama utvecklat ett vetenskapligt sätt att mäta 

människokroppens chakras – och påvisat att det som hittills setts som ren metafysik faktiskt har 

en vetenskaplig grund. Hans chakrainstrument utformades för att mäta små elektriska, 

magnetiska och optiska förändringar.  

Dr. Po, counselling-psykoterapeut, introducerar Meditativ flow-Psykoterapi programmet i 

syfte att lära oss att interagera, integrera och dra fördel av de universella energifyllda krafterna. 

Mindfulness i sig innebär att ägna full uppmärksamhet åt en upplevelse i nuet utan att 

fälla omdömen, och samtidigt tillåta sig att vara öppenhjärtig och mottaglig.  

Mindfulness-meditation bringar lugn vilket samtidigt förbereder oss att interagera med de 

kosmiska energierna. Meditativ flow-Psykoterapi lär oss, utöver att anamma sinnesro, 

kunskaper och färdigheter att bli delaktiga av flow, den aspekt av energin för att bland annat 

förstärka vårt självförtroende med en hög nivå av vitalitet och engagemang. 

Denna retreat är en möjlighet för människor som är intresserade av att uppnå hållfast psykisk        

uthållighet och sund mental hälsa eller vill helt enkelt upptäcka livets mysterier och verkligheter. 

Det är också för dem som arbetar inom den psykoterapeutiska sektorn. De kommer att förses 

med kunskaper och färdigheter som kan vara till hjälp för dem själva; och det i förlängningen blir 

också hjälp till deras patienter som visar psykisk ohälsa inklusive stress, utbrändhet, oro och 

andra känslomässiga smärtor. 
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Med kunskaper och färdigheter i Meditativ flow-Psykoterapi kommer deltagarna att 

• lära sig om de universella energifyllda krafterna inom den forntida indiska andligheten 

• värdesätta de nuvarande vetenskapliga rönen inom metafysiken som stöder det tänkandet 

från den forntida indiska andligheten och sedermera kunna relatera den inblicken till vår 

moderna vetenskapliga förståelse om hur och vad som får universum att fungera  

• lära sig att interagera, integrera och dra fördel av de universella energifyllda krafterna  

• förstå sambandet mellan skapelsens manifestationer och uppskatta nödvändigheten att 

anamma medkänsla, visdom och positiva handlingar  

• upptäcka att den slutgiltiga lyckan betyder föreningen och fusionen av det individuella “jaget” 

med de universella kosmiska energikrafterna 

• kunna återansluta sin inre sanna godhet till de energikrafterna för att uppleva större frid och 

ödmjukhet för att möta livets förändringar och utmaningar. 

 

Kursen innefattar 

• såväl bakgrunden till antika indiska filosofier som de fenomen som beskrivits i metafysik och 

atomteorier vilka visats stödja de filosofierna 

• koncept för att nyttja de universella energifyllda krafterna (energifält, prana, chi) 

• tekniken för att ta till vara på det energi-flow som det undervisas om i den tidiga indiska 

buddhismen 

• några livsprinciper för att koppla oss tillbaka till oss själva, naturen, människorna och 

andligheten 

• verkligheten som gamla indiska vise män uppfattade den och dess innebörd för dagens 

moderna liv och dess livsstil 

• indisk buddhistisk teknik för mindful-transformativ meditation och helande metoder. 

 

 

Förutom kunskap och färdigheter inom Meditativ flow-Psykoterapi ® kommer guidade 

instruktioner för flow-meditation och lätt yoga att erbjudas under denna retreat. 

 

 

I retreatpaketet ingår 

• 5-dagars kursprogram: Meditativ flow-psykoterapi  

• boende på 5-stjärnigt Panviman Hotel i 7 nätter, deluxe och enkelrum  

• alla måltider och transporter, inklusive transfer från och till flygplatsen  

• kursmaterial inklusive en bok, "Meditative flow-Psychotherapy: Journey of Awakening & 

Healing”, av Dr. Jeffrey G.T. Po samt artiklar och Power Point material  

• välkomstmiddag 

• inspirerande utflykter & sightseeing. 

 

(Panviman Hotel ligger i den norra kuperade delen av Chiang Mai) 
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Retreat schema (med förbehåll för ändringar av ordningen)  

Dag 0  Ankomst till Chiang Mai. Transfer till hotell. Lunch och besök i Skogstemplet  

Dag 1 – 5 Heldag workshop  

Dag 6 – 8 Inspirerande utflykter/sightseeing 

Dag 9   Transfer till flygplatsen  

 

WORKSHOP PROGRAM DAG 1 – 5  

07.00   GUIDAD LÄTT YOGA (Valfri)  

             Ställ om ditt sinne, din kropp och ditt hjärta i lugnet av en kontemplativ miljö som 

                        ligger i Chiang Mais kuperade natur 

08.00   Frukost – härlig och organisk frukostbuffé 

09.00   MEDITATIV flow-PSYKOTERAPI 

11.00  Paus med kaffe/te 

11.15  MEDITATIV flow-PSYKOTERAPI (Fortsättning) 

12.30   Lunch 

13.30   MEDITATIV flow-PSYKOTERAPI (Fortsättning) 

15.00   Paus med kaffe/te  

15.15 – 16.15 MEDITATIV flow-PSYKOTERAPI (Fortsättning) 

16.15 - 17.00 GUIDAD flow-MEDITATION  

19.00   Middag 

 

Ekologisk och hälsosam mat till frukost, lunch och middag! 

 

INSPIRERANDE UTFLYKTER OCH SIGHTSEEING DAG 6 – 8  

1. Elephant Nature Park:  ett unikt naturvårdsprojekt med målet att tillhandahålla en fristad 

och räddningscenter för elefanterna.  

2. Queen Sirikit Botanic Park:  en av de mest kända trädgårdarna, med vackra thailändska 

orkidéer och palmer som upprätthåller biologisk mångfald och främjar miljöskydd. 

3. Royal Project & Hmong Village Nong Hoi Development Center: centret hjälper 

stamfolket i regionen för att gå vidare från produktion av opium till att hållbara och 

säljbara grödor så det förbättrar deras liv och landets rykte. Projektet har varit en 

rungande framgång med nya odlingsmetoder, träning och utrustning, som tagits in av 

experter.  


