Välkomna en mer utvecklad version av dig själv!
20 - 27 maj samt 26 aug - 2 sep 2016

Ditte Birgitta Tryberg leder två Må Bra resor till Zakynthos 2016.
Hon visar vetenskapen bakom dina tankar, hur tankarna präglar dina känslor
och hur du skapar det liv du vill leva.
Vetenskapen visar att nyckeln till att få det du vill ha ligger i förmågan att
fokusera tanken och fyllas av känslan som om det redan finns i ditt liv just nu.
Hjärnan omprogrammeras av tanke/känsla och kroppen skapar nya mönster
på cellnivå. Ditt beteende förändras och erfarenheten du längtar efter
manifesteras i ditt liv. Birgitta redogör vetenskapligt för denna lag. Genom
att bygga broar mellan vetenskap och andlighet visar hon i en syntes av
läror att vi människor är långt mer kraftfulla än vi någonsin kan föreställa
oss.

* Vetenskapliga upptäckter inom Kvantfysik och Teologi
* Placebo – Skapa din egen medicin; Healing med tankens kraft
* Fördjupning i universums mest kraftfulla naturlag – Attraktionslagen
* Fördjupning i Taoismen – en insiktsfull livsmanual i teori och praktik

Föreläsningar varvas med avkoppling på den natursköna ön Zakynthos.
Ditte Birgitta Tryberg ansvarar för kursen och föreläser 4 tim./dag och ger vid
behov även personlig rådgivning. 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.

Till boende har vi valt det lugna och charmiga Daphnes Villas – här i
olivlunden 2 min. från stranden finner kropp och själ stillhet och vila.

Kursavgift 2016: Du ges kursledning av Ditte Birgitta 4h/dag i 5 dgr, transfer
flygplats, heldagsutflykt, samt v.b. enskilt samtal/vägledning för 4900: 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, lavendel och jättepelargoner. Här finns ett litet bibliotek.
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. Här finns även lånecyklar för kortare turer.
Varje hus har egen altan med hängmatta, solsängar, bord och stolar där
man kan njuta sin frukost till ljudet av fåglar och cikador. Vill man laga
middag själv kan man t.ex. grilla i den murade utegrillen i trädgården.
Kryddor samt citroner plockar man i den lilla örtagården.
I den stillsamma byn Porto Roma finns affär så man har möjlighet till
självhushållning, samt en handfull genuina grekiska tavernor inom
promenadavstånd.
Pris logi: Delat rum 2700: -. Eget rum med delat badrum och kök: 3700: -.
Eget boende: 4900: -.
Info logi:
Maria Renhuldt: daphnes@otenet.gr, www.daphnes-zakynthos.com
Följ Daphnes på Facebook: Daphnes villas Zakynthos
Flyg: Du tar dig lättast till Zakynthos med Air Tours. Just nu:
Boka tidigt-rabatt 700: - t.o.m. 20/1-16; d.v.s. Direktflyg Tor 2399: -!
OBS! Beställ ingen biljett utan samråd med Helena!

Kursdeltagare om veckokurser:
”Birgitta är en skicklig, professionell och karismatisk föreläsare. Pedagogisk och mycket
kunnig.” Marie-Louise Ullmark, konstnär
”Tack för all visdom och kärlek du delat med dig. En fantastisk kurs i ökad medvetenhet
på idylliska Zakynthos med ljuvliga stränder.” Nine Sjudin McLean, grafisk formgivare
”Tack för en fantastisk vecka på Zakynthos med många kloka och kärleksfulla visdomar
som jag bär med mig. Du ger förståelse för hur allt hänger ihop” Gunilla Larsson, säljare
”Veckan har gett mer kunskap än många årslånga utbildningar.” Anne Hedin, lärare

Kursledare Ditte Birgitta Tryberg vars populäritet bygger på
förmågan att förklara stora livsfrågor o sammanhang
pedagogiskt och inspirerande så att alla förstår. Ditte Birgitta
Tryberg studerar teologi och kvantfysik, är sjukgymnast, feng
shui konsult, dipl. i Kinesisk Medicin samt dipl. Numerolog
med lång erfarenhet. Birgitta har skrivit ett flertal böcker.
Senaste boken ”Champagne och gummistövlar” släpptes
2015. Hon undervisar, behandlar och vägleder privatpersoner
och företag sedan 20 år. För info se www.goodliving.se

Arrangör Helena Carlson är utbildad fritidspedagog samt
inom ett antal 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 Zakynthos och en mer utvecklad
version av dig själv!

Bokningar och förfrågningar om resan görs till:
Helena Carlson
070-36 24 555
helenashalsa@telia.com
Jag har 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 tidigare Må Bra Resor på Zakynthos.
Skriv bara: Må Bra Resa Till Zakynthos på Google så hittar du dit!

Välkomna till en inspirerande kursvecka på en underbar plats!

