Foredrag:
Den Smukke Vej - et liv i balance
Hør min historie om, hvordan du som "et moderne
menneske" kan bruge og leve efter en filosofi, der er
mange tusind år gammel? Giver det mening?
Det handler om at genopdage egen indre visdom og
finde vejen tilbage til sig selv og det at være et
naturligt menneske i balance på det indre plan og i
forhold til den omgivende verden.

At høre andre mennesker fortælle deres
livshistorie er altid interessant. At lytte til Mogens
Juul og høre ham berette om sit liv og hvordan
han vælger at finde balancen i sig selv ved at blive
prikket på, for at følge det indianske spor og
vælger at gøre det, er yderst inspirerende.
Else Sværke - Guldborg Idrætsforening

Mogens rolige tilgang til eleverne og hans
syn på verden satte straks en intens stemning i
lokalet.
Alle elever var dybt opslugt og forlod salen med
en opløftende energi til at blive bedre udgaver af
dem selv.

Emil & Nanna - Johan Borups Højskole

Foredraget er fyldt med personlige historier om skift,
valg, tvivl, drømme og udfordringer... og ikke mindst
oplevelser med, hvordan naturen og de universelle
energier sender meddelelser og inspiration når man er
vågen og åben - fra vibrationer til håndgribeligheder
som fugle, sten, regnbuer, meteorsten og mennesker.
Alt dette udspiller sig i et helt almindeligt levet liv og
giver absolut sammenhængende mening.
Fortalt gennem praksisser og konkrette handlinger får
du inspiration til, hvordan du kan leve dit liv i balance,
lukke dine cirkler, åbne nye og følge dine drømme.

Foredraget kan tilrettelægges med særlige indgange
og indfaldsvinkler, hvis du / I har særlige behov.
Kontakt mig og vi finder en vej.
Foredrag tager min. 2 timer.
Det kan ”udvides” til en workshops, hvor der vil være
”hands on” undervejs. Varighed min. 3 timer.

SingingWolf v/ Mogens Juul - 53537642 - kontakt@singingwolf.dk

