
VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT ATT SAMARBETA?  
VARFÖR TAR VI INTE DE STEG VI VET ATT VI MÅSTE TA?  

VARFÖR KÄMPAR VI SÅ?  
VARFÖR BLIR VI SÅ RÄDDA NÄR VI INTE FÖRSTÅR?  

 
Lär dig förstå hur samarbete som mellanmänskligt fenomen från tillit kan 

hjälpa dig öppna för mer livskraft och framgång. 

WORKSHOP MED ANNIKA   

FJÄLLBORG OCH MARIE FRIDOLF 

DEN 11-12 SEPTEMBER  

Bli med Din kraft 
 

 

 

Tema-det urspungliga 



ANNIKA FJÄLLBORG har sin professionella bakgrund inom kiropraktik, psykosyntes, trauma, 
reconstructive och systemiskt ledarskapande. När livet pockar på öppnas nya förmågor, som för 
Annika tagit henne till sitt ursprung. Med sin häst och i workshops nära naturen verkar hon idag 
för livet och moder jord. För henne är allt kroppsarbete. Hon är född och uppvuxen i Sundbyberg 
och har också sina rötter i Jukkasjärvi.  

 
MARIE FRIDOLF har sin professionella bakgrund inom demokrati, välfärd, och ledarskap psyko-
syntes, systemiska konstellationer, trauma, reconstructive och systemiskt ledarskapande. Livet har 
tagit henne tillbaka till ursprunget med sina shamanska och magiska gåvor när hon återigen öpp-
nat för det magiska ljuset. Idag verkar hon från det kollektiva medvetandet i totalitet med moder 
jord och naturen, där allt kan bli till kropp. Hon följer andra till sin läromästare. Hon har skrivit två 
böcker om sin livsresa. Hon är född och uppvuxen i Falun och bor idag i Göteborg.   
 
Både Annika och Marie står i sin fulla kraft efter att hämtat hem mer och mer av sin skugga och 

sitt ursprung. ”Vi har jobbat med oss själva i hela vårt liv för att komma tillbaka till den vi är”. Det enkla och det ur-
sprungliga är bådas väg. De vet också hur empatin kan stå i vägen för att andra ska få möta sin smärta för att växa 
som människa och till den andliga varelse de är. Idag arbetar de, i mötet med andra, med transformation och kropps-
ligt energiarbete. ”Det är starka krafter som är i omlopp när vi hittar vägen till helande. Vad kraft handlar om vet vi 
när vi lever nakna från vår själ. I det ögonblicket tar kärleken oss i besittning.” Nu bjuder de in till fyra workshops i 
mötet med moder jord 11-12 september i Stockholm, 26-28 november i Göteborg, 25-27 mars i Göteborg och 17-
19 juni I Stockholm. De har olika teman; det ursprungliga, det transpersonella, det kollektiva och läromästarens kraft.   

Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, 
relationer och möten i vårt bidrag till moder jord och världen. Det kräver gränser och åter gränser för oss själva och 
andra så att vi kan stå i vår fulla kraft. Inget är gratis! Tid är nu att verka för ett större syfte från den väg som var oss 
given från början. Det finns alltså en väg till vår väg och den gemensamma vägen. Det svåraste av allt är nog att då 
”offra” de strategier vi levt med som skyddat oss, de som vi är så blinda för. Men vi behöver också ”offra” det som vi 
tror är vår väg, det som vi gjort heligt i tro att det bidrar till ett större syfte. Vårt syfte vet bara vår inre läromäs-
tare ,som verkar genom vår själ. Denna inre vägledning är magisk och tillhör livets mysterium. När vi väl öppnar våra 
gåvor ser vi att de inte tillhör oss och inte heller någon annan människa. De tillhör livet och det kollektiva medvetan-
det. Våra gåvor kan aldrig missbrukas för eget syfte och ändå kommer de att bidra till oss själva om vi väljer att följa 
vår läromästare, vilka konsekvenser det än för med sig. Det är en svår balans! En dag kanske vi möter någon som har 
modet att guida oss till den smärtsamma sanningen. Det öppnar för att vi kan bli använda i det som är större än oss. 
Det kommer inte till oss utan genom oss, om vi inte blockerar oss. I ett samskapande kräver energin mer av oss, och 
samtidigt får vi också mer. När transformation sker, sker mirakel för alla i detta samskapande. Det alla bidrar med har 
samma värde oavsett hur mycket var och en har investerat.    

I DENNA WORKSHOP ÖPPNAR VI FÖR 

• Vår inre och yttre kraft som är här för att ta oss till ett större syfte. Då förstår vi också, att vi inte förstår. I den 

kraften är vi en klippa när vi  tagit oss igenom vår överlevnadsstruktur.  

• Att låta oss bli använda av energi i ett kroppsligt energiarbete. Det öppnar för det som är bortom det personliga, 

det transpersonella, för att ta oss till en ny personlighet.  

• Det blir ett personligt lärande både om dig själv, kroppen, grupper, det kollektiva medvetandet och olika medve-

tandetillstånd.   

• Vi öppnar för att du ska möta din inre läromästare som inte är samma som din inre ledare. När läromästaren, som 

använder din själ, får större utrymme är du på en annan plats nära den du är i ditt ursprung.  
 
VÄLKOMMEN DU SOM PÅ OLIKA SÄTT TAGIT DIG IGENOM EN STOR DEL AV DINA ÖVERLEVNADSMÖNSTER OCH 
SOM VILL MÖTA DIG SJÄLV I DET TRANSPERSONELLA FÄLTET UTAN PERSONLIG VINNING.  

TID: 11-12 SEPTEMBER 2021 
Lördag 11.00- söndag 15.00 
PLATS:  Mjölnarbostaden i Tyresta  
PRIS: 1900 SEK inkl. moms, mat och övernattning. 
Det blir naturnära, spartanskt och ursprungligt.    

MER INFORMATION:    
Annika; kroppsarbete@gmail.com  
Marie; marie.fridolf@humansky.se 
Efter anmälan görs en enkel intervju 
Maximalt 8 deltagare 


