Birgittas populäritet bygger på förmågan att förklara de
stora livfrågorna pedagogiskt och inspirerande så att alla
förstår. Hon väver samman vetenskap med andliga
teorier samt visar med sitt språk och sina förklaringsmodeller att alla människor delar den här resan. Birgitta
är leg sjukgymnast, 3 årig utb. inom Kinesisk Medicin,
Numerolog med lång erfarenhet, har studerat kvantfysik
och tog teologexamen 2018. Hon har skrivit fyra böcker,
senast den populära ”Champagne & gummistövlar”.
Birgitta/GOODLIVING undervisar, behandlar och
vägleder privatpersoner och företag sedan 1990.

”Tack för en underbar, lärorik och givande vecka på Zakynthos.
Din förmåga att förmedla visdomar och visa hur allting hör
samman är enastående och unik. Att göra det svåra begripligt är
en konst du behärskar till fulländning” Karin, Stockholm

”En kursvecka med kärlek, värme och nya möten. Birgitta har
förmågan att beskriva det stora ämnet Livet med enkelhet. Hon
väver samman vetenskap, teologi, kvantfysik och mystik på ett
inspirerande sätt så att vem som helst kan förstå. Jag har nu fått
med mig hem, användbara verktyg för ett lättare och
kärleksfullare liv gentemot mig själv och andra. Verktyg som
enkelt går att applicera i det verkliga livet” Malin, Skellefteå

”En mycket intressant kombination av spiritualism, vetenskap
och teologi, som för oss ett steg närmare det man inom ramen
idag allmänt anses vara vetenskap” Kristian, Stockholm

GOODLIVING Må Bra Resa med Birgitta Tryberg

DE GAMLA VISDOMARNA EN JUVEL
28/8-4/9 2020

De gamla visdomarna är temat för kursveckan. Birgitta
presenterar tidlös visdom ur olika perspektiv såväl
vetenskapliga som andliga. Utvecklingen visar sig ofta
som ett motstånd i livet. Veckan på Zakynthos gör dig
uppmärksam på den högre avsikten med lidande,
uppoffringar, smärta, utmaningar och meningen med
livet. 2020 års undervisning är uppgraderad till en högre
nivå för att vägleda dig till en karta över ditt eget
medvetande och din egen livsresa.
Zakynthos 2020 hjälper dig att börja undersöka nästa
lager av det som skiljer dig från ditt sanna jag. Den rena
medvetenheten/utvecklingspotentialen/ gudsgnistan
finns i dig, på ett eller annat sätt.
Kursen hålls på natursköna Zakynthos, på det lugna och
charmiga Daphnes Villas – för att ge kropp och själ ro.
Låt oss samlas i olivlunden där vi tillsammans skapar en
händelse som för våra liv framåt. En öppning under en
vecka där en högre nivå av medvetandeströmmen är
helt öppen för dig som vill ta emot den.

Kursledare: Birgitta Tryberg www.goodliving.se
Följ oss på FB:
GOODLIVING - Må Bra Resa till Zakynthos

Förfrågningar och bokning:
helenashalsa@telia.com

* De gamla visdomarna – där finns vägen till harmoni
beskriven
* Yogafilosofi, taoismen, kvantfysik, nya testamentet,
psykologi
* Ditt språk och dina ord förändrar, påverkar och bär
alla relationer
* Praktisera attraktionslagen beskriven i Bibeln och
världsreligionerna
* Pythagoras numerologi visar din egen väg i kärlek och
kommunikation

Daphnes Villas: Charmiga sommarvillor med egen altan
hängmattor och fantastisk trädgård.
Pris och bokning: daphnesvillas@gmail.com
www.daphnes-zakynthos.com
Dimaras Apartments: Ligger vackert omgiven av
olivträd. Mycket prisvärt. Terrass eller balkong, vissa
med havsutsikt.
Pris och bokning: info@dimarasapartments.gr
www.dimarasapartments.gr
Porto Roma Studios: Ligger vid den charmiga badviken.
Rum med en möblerad balkong och vacker havsutsikt.
Pris och bokning: www.portoroma.gr
Deep Blue Villas: Stora lyxiga lägenheter belägen
alldeles ovanför stranden. Balkonger med en storslagen
havsutsikt.
Pris och bokning: info@deepbluevilla.gr
www.deepbluevillla.gr

Unika föreläsningar varvas med avkoppling på den
vackra ön. Birgitta/GOODLIVING föreläser 4 tim/dag
samt leder gruppövningar 30 min/dag under 5 dagar.
Birgitta assisterar oss att nå längre i vår andliga
utveckling och ju mer vi kan ta till oss visdomarna desto
mer ödmjuka, lugna, stilla och medvetna blir vi.
Det ges även god tid att strosa, bada och njuta av de
vackra stränderna eller sitta i skuggan på en taverna.

Kursavgift : 6300:- inkl. moms
Boende: från 260 E
Flygbiljett, förmånliga priser (från ca: 3000:-)
och smidigt direktflyg med Airtours. www.airtours.se

