
Detta är din port till nuet, missa den inte! 
- Gratis videoserie med Eckhart Tolle 
 
"Oroa dig inte så mycket, börja istället att njuta av livet. Sluta fokusera på det förflutna hela tiden, och 
framför allt, låt bli att älta!” Lätt som en platt, eller? ;-) 
 
Vi har säkerligen alla hört dessa råd mer än en gång, inte sant? Och visst är det bra råd... 
 
...men som vi alla är smärtsamt medvetna om, så är det enklare sagt än gjort. Att verkligen praktisera 
dessa råd är en konstart. Och det är extra svårt i en utmanande tid som denna... 
   
Det är som om du skulle ge din kompis, som precis ska börja övningsköra bil, detta tips: "Sätt dig bara ner, 
starta motorn och kör från A till B." Tekniskt sett är anvisningen helt korrekt...men den är till föga hjälp för 
den som gör det här för allra första gången!  
 
Det som saknas är detaljerade instruktioner kring hur du gör det, steg för steg, tillsammans med en 
förklaring till varför just detta fungerar....Hur kan du rent konkret lära dig att "sluta oroa dig så mycket och 
bara börja med att leva ditt liv?" Särskilt i en tid där det finns en hel del friktion i allas våra liv och i världen 
i stort. 
 
Favorit i repris 
   
Nu är det nästan ett år sedan vi lanserade Eckhart Tolles gratis onlineserie "Lev i nuet" för första gången. 
Och efter den otroliga feedback som vi fick från alla som var med på den har vi nu beslutat oss för att 
erbjuda den igen. Lika gratis denna gången och med lika många underbara aha-upplevelser 
ackompanjerade av Eckharts underfundiga humor. :-) 
 
Vi tillbringar merparten av våra liv i det förflutna eller i framtiden 
 
Har du tänkt på hur många av oss som ständigt reflekterar över vårt förflutna? Kanske handlar det om att 
"Jag skulle inte ha skrikit på min chef!" eller "Jag skulle ha tagit bättre hand om mina barn" eller "Om jag 
bara hade pluggat mer inför tentan".  
 
Men det är inte bara det. Vi försöker dessutom, väldigt ofta, förutse vår framtid med minnena av vårt 
förflutna i åtanke. Exempelvis, "Hur kommer min chef att reagera på min presentation i nästa vecka?", 
"Hur kommer min partner att reagera om jag säger att jag inte har lust att följa med på middag hos 
hans/hennes vänner? 
 
Du känner säkerligen igen dessa "tänk om"-frågor. Vi har alla ett hat-kärleksförhållande till dem. Dessa 
frågor grundar sig nästan alltid antingen i det förflutna (där vi tänker på saker som hände för länge sedan) 
eller i framtiden (där vi tänker på saker som skulle kunna hända) - Man kan helt enkelt säga att vi lever 
en stor del av våra liv antingen i det som redan har hänt, eller det som potentiellt skulle kunna hända... 
 
Med detta vill vi presentera dig för en av vår tids mest klarsynta, insiktsfulla och visa läromästare. Det 
finns nog ingen på denna planet som är så tätt förbunden med ordet NU som Eckhart Tolle. Och vi har den 
stora glädjen att ännu en gång få möjlighet att erbjuda denna gratis online videoserie med Eckhart: 
 
Hitta din egen livskraft i videoserien "Lev i nuet" - en gratis online videoserie med Eckhart Tolle. Start 
den 22 mars 2021.  
 
>> Registrera dig på Eckhart Tolles gratis videoserie nu (här klistrar du in din affilliate-länk) 
 



Denna gratis online videoserie kommer att lära dig följande: 
 
 

• Hur du kommer i kontakt med ditt inre väsen, som befinner sig bortom dina tankar, och 
hur du kan komma åt denna kraft när du vill. 

• Hur du kan aktivera din livskraft i varje cell i din kropp. Du lär dig att kultivera detta 
medvetande så att du alltid kan känna in dess energi. 

• Hur du kan nå fullständig tillfredsställelse i ditt liv genom att ta hjälp av kraften i det 
nuvarande ögonblicket. 

 
Det är föga förvånande att Eckhart Tolle hör till en av vår tids mest eftertraktade andliga lärare. Han har 
förmågan att artikulera de största och djupaste insikterna på ett väldigt tydligt och enkelt sätt. Och hans 
gåva har hjälpt människor i hela världen att ta till sig hans djupa kunskap och applicera det på sitt eget liv.  
   
>> Detta är porten till nuet, missa den inte! (här klistrar du in din affiliate-länk) 
 
Vi ser väldigt mycket fram emot att starta denna resa med dig.  
Kursen startar måndagen den 22 mars. 
 
 
 
 


