
ATT LEDA DIG 

SJÄLV FRÅN 

MELLANRUMMET



Finn din egen livsstruktur…….
och stöd andra till sin

❑ Välkommen du som jobbat 
mycket med dig själv och som 
ändå känner att du inte 
kommer loss…

❑ Välkommen du som vill jobba 
med mindre energi…

❑ Välkommen du som tror på 
livets magiska ögonblick…

❑ Välkommen du som tror att 
livets val och möten aldrig är 
en slump….

❑ Välkommen du som vill lära 
dig ett annat förhållningsätt 
att möta människor till deras 
livsstruktur. 



DÄREMELLAN ÄR DET 
ALDRIG SOM DU TROR!
 Det är i mellanrummet expansionen

sker

 Kärnan i våra trauman är vår kärna
och livsstruktur, en gåva till oss.

 Metoder att komma till dessa gåvor

 Circle of trust

 Co-creating organism

 Traumahology

 Libability

 Collektively

 Bodyframe

 Space in between 

 Varje val vi gör och gjort kommer
från vår kärna i ett samspel mellan
egot och själen. 

Space in between



KONCEPTET ”SPACE IN BETWEEN”
 Circle of trust – tillit växer i tillit till livet, till oss själva, till vår familj samt till de grupper 

och det samhälle vi verkar inom.

 Co-creating organism – individer, familjer, grupper, samhällen och paradigm är som en 

föränderlig amöba med ett eget syfte.

 Traumahology – varje individ, familj, grupp och samhälle har trauma som vi finner i dess 

rötter.

 Libability – en individ, en familj, en grupp och ett samhälle har sju system att ta sig 

igenom och cirklar sluts genom åtta faser.

 Collectively – en individ, en familj, en grupp och ett samhälle är en del i ett större system. 

Det kollektiva omedvetnas arketyper och berättelser öppnar dessa system. 

 Bodyframe – en individ, en familj, en grupp och ett samhälle har en struktur och en 

ordning som kommer att visa sig efter hand.

 Between - när jobbet börjar öppnas en cirkel och när den stängs kan arbetet lösas upp 

och en ny cirkel kan öppnas. När det gäller grupper och relationer har vi då också 

möjlighet att lämna när cirkeln är sluten. Mellanrummet avgör när och om så ska ske. 



LÅT ALDRIG NÅGON
ANNAN TALA OM FÖR

DIG VEM DU ÄR

Vill du veta mer om vägen till din 
kraft och visdom från din 

livsstruktur
kontakta

marie@mariefridolf.se
www.spaceinbetween.se


