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Robert Happe, filósofo, viajou pelo mundo inteiro em busca de respostas sobre o significado da vida.
Para ele, a vida é uma jornada; e essa jornada serve para descobrir quem você é como ser humano
e quem você é como um ser consciente.
A chave está sempre em olhar essa experiência humana como uma oportunidade de ser criadores
de nossa propria existência.
No livro 'Os Ensinamentos de Don Juan', existe um capítulo muito interessante que diz o seguinte:
'O homem natural possui 4 inimigos; o medo, o poder, a clareza e a idade. E é necessário desafiar
cada inimigo para que possamos seguir nossos caminhos e encontrar nossa própria luz.
No caminho você pode esbarrar em dogmas religiosos ou até mesmo dogmas economicos que
dependem de sistemas e se aprisonam sob estruturas. Mas você só encontrará Deus se encontrar
seu coração, sua alma, que sabe que a vida é amor em ação.
Robert resume essa busca ao dizer que 'Tudo é um Encontro com Você'.

Uma pequena biografia
Robert Happé nasceu em Amsterdã, Holanda. Estudou religiões e filosofias na Europa e dedicou-se
desde então a descobrir o significado da vida. Estudou também Vedanta, Budismo e Taoísmo no
Oriente durante 14 anos, tendo vivido e trabalhado com nativos de diferentes culturas de cada
região onde esteve - Índia, Tibet, Camboja e Taiwan.
Em seu retorno à Europa, sentiu necessidade de compartilhar o conhecimento adquirido e suas
experiências de consciência. A partir daí, trabalhou em várias universidades, e tem trabalhado
continuamente com grupos de pessoas interessadas em autoconhecimento e desenvolvimento de
seus próprios potenciais como seres criadores.
Desde 1987 vem compartilhando informações em forma de seminários e workshops em países da
Europa, na África do Sul, nos EUA, na Austrália, e no Brasil.
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Seu trabalho é independente, estando desvinculado, sob todo e qualquer aspecto, de
organizações religiosas, seitas, cultos e outros grupos.
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