
Introduktion till Inre Seende – Workshop 
16 – 18 september 2022 - En helg för att se inåt 

 
Vår läromästare Ambres har under 40 år förmedlat den esoteriska läran. Han visade 
oss genom sin kärlek hur vi kan finna balans och harmoni inom oss själva. Han 
visade oss en väg till vår ursprungliga, opräglade sanna jag med erfarenheter från 
universums födelse. Han visade oss också de hindren som står i vägen för 
människans inneboende potential för att bli ”hel”. 

För första gången går vi ut och delger denna visdom till människor utanför den krets 
Ambres undervisade. Vi känner det är dags att dela denna kunskap med människor 
som har en brinnande längtan att finna sig själva. 

 
Kursinnehåll: Under introduktioshelgen får du vara med och delta i praktiska 
övningar där du blir handledd av oss och där du kan möta delar av ditt liv, ditt inre 
landskap. Övningarna syftar till att göra dig medveten om de inre processer som 
starkt påverkar ditt liv och har skapat mönster och olika känsloreaktioner hos dig 
som ibland är svåra hantera.  

Vi kommer att samtala med varandra, om livet, om dig och hur du hanterar de 
svårigheter du möter i vardagen. Kursen kommer att ge dig nya tankar om dig själv, 
ett nytt perspektiv om vem du är och om ditt egentliga syfte i denna fantastiska värld. 

Vi kommer även under kursen att presentera kommande utbildning för dig som vill 
fördjupa dig i processen inom Inre Seende och lära dig att handleda andra.  
 
Observera! Denna kurs lämpar sig inte om du tar läkemedel mot psykiska 
sjukdomar, har kärlkramp, instabil diabetes, epilepsi etc. 

Lärarna: Vi som undervisar i Inre Seende är: 

Akos Horvath och Anna Brevéus. Vi har följt vår läromästare Ambres under många 
år. Hans förmedling om jagets helhet, om kärleken mellan människor och inte minst 
kärleken till planeten ingår i den esoteriska läran vi önskar förmedla till dig. 

 
Kurskostnad och anmälan: Kursen kostar 4400 kr inklusive Kost & Logi i den 
vackra Dalsland. Anmälan sker genom att du hör av dig till någon av oss via mejl eller 
telefon. Efter vi har gett dig bankuppgifter betalar du anmälningsavgiften  
på 900 kr. Resterande kursavgift betalas senast 31 augusti eller på plats efter 
överenskommelse. Kost och Logi betalar du kontant på plats. 

Frågor om kursen och anmälan kan ställas till oss via mejl eller telefon. 

Akos: 070 – 25 98 133 – info@rekrea.se 

Anna: 070 – 31 51 059 - anna.breveus@gmail.com 
 
Varmt välkommen med din anmälan 
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