KÄRLEK- Börja leva ett inspirerat liv
22-29 maj eller 28 aug- 4 sep 2015

Birgitta Tryberg leder veckorna som presenterar hur man höjer sin
medvetenhet genom kärlek. Kurserna under 2015 visar hur du ser den högsta
potentialen presenteras i varje situation i ditt liv. Temat grundar sig delvis på
hennes nya bok, utgivning i april.
Kärlek och flört föryngrar och stärker immunförsvaret Tao som modern och insiktsfull livsfilosofi - Attraktionslagen i praktiken
- Healing på cellnivå - Kärleksfrekvensens biologi och kvantfysik Arketyper - Numerologi
Föreläsningar varvas med avkoppling på den natursköna ön Zakynthos.
Birgitta Tryberg ansvarar för kursen och föreläser 4,5 tim./dag. Helena
Carlson är värdinna och arrangör samt den som känner till Zakynthos
smultronställen. Här är det lugnt och vilsamt. Det finns tid att strosa, bada
och njuta av de vackra stränderna.
Veckokursen visar att kärlek är en träningsbar förmåga. Tao är en mild
och insiktsfull filosofi som visar den hösta potentialen i varje situation som
presenteras i ditt liv. I Tao finner vi konsten att både ge och ta emot kärlek.
* När du tränar din kärleksenergi skiftar all rädsla till tillit och lugn
* Tao visar hur du praktiskt tar emot och ger kärlek i alla relationer
* Arketyper – nedärvda tolkningsmekanismer/reaktionsmönster i
relationer
* Styra andra kräver tvång – styra sig själv kräver uthållighet
* Kvantfysik, Religion och Medicin: Kärlek och Hälsa är synonymt
* Emotionell guidningsskala – ett återkommande inslag i varje kurs
* Grundläggande andlighet är teoretisk – fördjupad andlighet praktisk

Vi har valt att vistas på natursköna Zakynthos samt bo på det lugna och
charmiga ”Daphnes Villas” - för att ge kropp och själ ro.

Kursavgiften är 4800:-. Vi behåller introduktionspriset!! Du ges kursledning
av Birgitta 4,5 t/dag i 5 dagar, 1 heldagsutflykt + 1 kväll + transfer flygplats.
Logi: Vi bor i den lilla byn Porto Roma på öns sydöstra udde där tempot är
mycket lugnt och de bästa stränderna ligger. Där vilar de charmiga
pastellfärgade sommarvillorna ”Daphnes Villas” vackert inbäddade bland
olivträd, rosor och jättepelargoner.
Ägarna: Svenska Maria Renhuldt och hennes grekiske man Dionysis, har
under 27 år skapat en liten oas där ordet stress inte existerar! Den vackra
badviken Porto Roma med sitt kristallklara vatten ligger 2 minuters
promenad bort.
Varje hus har en egen altan med hängmatta, solsängar, bord och stolar där
man kan sitta och njuta av sin frukost till ljudet av fåglar och cikador. Vill man
laga middag själv kan man grilla i den murade utegrillen i trädgården.
Kryddor samt citroner plockar man i den lilla örtagården. I den stillsamma
byn Porto Roma finns en affär så man har möjlighet till självhushållning samt
en handfull genuina grekiska tavernor inom promenadavstånd.
Pris logi: Delat rum alt. eget rum med delat badrum och kök: 2000-3500:-.
Egen lägenhet alt. egen villa: 4800-8000:Info logi: Maria Renhuldt ”Daphnes Villas”: daphnes@otenet.gr
www.daphnes-zakynthos.com
Följ Daphnes på Facebook: Daphnes villas Zakynthos

Flyg: Du tar dig lättast till Zakynthos med Air Tours eller Apollo. Direktflyg
ToR ca: 3200:-. OBS! Beställ ingen biljett utan samråd med Helena!

Kursdeltagare om Birgittas veckokurser:
”Birgitta är en skicklig, professionell och karismatisk föreläsare.”
Marie-Louise Odenheim Ullmark, konstnär
”Tack för all visdom och kärlek du delat med dig. En fantastisk kurs i
ökad medvetenhet på en idyllisk plats med den krydda som Zakynthos
erbjuder.”
Nine Sjudin McLean, grafisk formgivare
”Tack för en fantastisk vecka på Zakynthos med många kloka och
kärleksfulla visdomar som jag kommer bära med mig.
Gunilla Larsson, säljare
Kursledare Birgitta Tryberg vars populäritet bygger på
förmågan att förklara det stora livsfrågorna pedagogiskt och
inspirerande så att alla förstår. Birgitta Tryberg är leg.
Sjukgymnast, Feng Shui konsult, dipl. i Kinesisk Medicin samt
dipl. Numerolog med lång erfarenhet. Birgitta har skrivit ett
flertal böcker. Ny bok april -15. Hon undervisar, behandlar
och vägleder privatpersoner och företag sedan 20 år. Birgitta
anordnar även kurser i Medelhavsområdet sedan 2006.
Läs mer om Birgitta: www.taoteching.se
Arrangör Helena Carlson är utbildad Fritidspedagog samt
inom en rad Kroppsterapeutiska behandlingar. Startade sitt
företag Hälsa och Harmoni 2003 där hon håller kurser i Reiki
och Tuina Massage samt ger olika behandlingar. Helena är
en stor Greklandsälskare och har besökt Zakynthos och
underbara ”Daphnes Villas” många gånger.

Välkommen till ett rikare mer uppfyllande liv!

Bokningar och förfrågningar om resan görs till:
Helena Carlson
070-36 24 555
helenashalsa@telia.com
Jag har även skapat en Facebooksida, som man kan se även om man inte är
med i Facebook. Där kan du läsa mera samt se vackra bilder från ”Daphnes
Villas” och Zakynthos.
Skriv bara: Må Bra Resa Till Zakynthos på Google så hittar du dit

Varmt välkomna till en inspirerande kursvecka på en underbar plats!

