Master Class 1: Stillness Touch Union of Body & Love
Charles Ridley
Master Class 1 is the first of 3 Master classes that lead to being a Certified
Stillness Touch Practitioner.
Course Topics:
- William Sutherland and Rollin Becker: pioneers in biodynamics
- Pre-biodynamic, biodynamic and post-biodynamic practices
- Stillness Touch and the Evolution of Consciousness
- The neutral is the Presence of Stillness
- Functions of the upward and downward currents of consciousness
- Dynamic Stillness: the fulcrum of the descent of consciousness
- The heart as an organ of perception and the body as consciousness
- Efference creates recoil that leads to bypass
- Recoil blocks neutrality and prevents Pure Breath of Love
- Stillness Practice: the antidote to Efference
- Pure Breath of Love and your Grail Journey
- Ancient traditions, self-existent radiance of the heart and stillness touch
- Modern philosophers who influenced Dr. Still, Sutherland and Becker
- Rollin Becker's connection to Kashmir Shaivism
Required Reading Prior to Class: Stillness Touch Union of Body & Love
Exercise to strengthen the will: Homework assignment to prepare for class.

Mistrovská skupina 1: Dotek Ticha a klidu, Sjednocení těla s
láskou
Charles Ridley
Mistrovská skupina 1 je první ze tří mistrovských skupin, které vedou k
získání certifikátu Stillness Touch Practitioner.
Témata kurzu:
- William Sutherland a Rollin Becker: průkopníci biodynamiky
- Před-biodynamická, biodynamická a post-biodynamická praxe
- Dotek Ticha a klidu a evoluce vědomí
- Neutrál je přítomností Ticha a klidu
- Funkce vzestupných a sestupných proudů vědomí
- Dynamický klid: fulrum sestupného proudu vědomí
- Srdce jako orgán vnímání a tělo jako vědomí
- Eference vytváří vyhýbání se , které vede k úniku
- Vyhýbání se blokuje neutralitu a brání Čirému Dechu lásky
- Praxe Ticha a klidu: protilátka na eferenci
- Čirý Dech lásky a vaše cesta za Grálem
- Starobylé tradice, samovolné vyzařování srdce a dotek Ticha a klidu
- Moderní filozofové, kteří ovlivnili Dr. Stilla, Sutherlanda a Beckera
- Spojení Rollina Beckera s kašmírským šivaismem
Povinná četba před seminářem, kniha: Dotek Ticha a klidu/ Sjednocení těla
s láskou
Cvičení na posílení vůle: Samostudium k přípravě na seminář.

