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Följ med på en tankeväckande resa som skruvar upp 

volymen på ditt sanna jag. 

Birgitta Tryberg visar kopplingen mellan kvantfysik, 

religion, psykologi och den insiktsfulla kinesiska livsfilosofin 

Tao.  

Att höja sin medvetenhet betyder att se sin roll i det stora 

hela och att lära känna sig själv. I det spännande tidevarv vi 

lever i möts vetenskap och andlighet. Fysik, religion, 

medicin och psykologi närmar sig varandra till ett 

gemensamt språk. Det är den nya tidsåldern – The New 

Age. Genom att studera de gamla visdomarna får vi 

kunskap om vår framtid. Din ökade medvetenhet gör att 

människor vill ha kontakt med dig och dela din vision, såväl 

privat som i arbetslivet. Att få kunskap om detta är den 

bästa gåva du kan ge dig själv. 

Fredag : ankomst och avresa  
I priset ingår boendet på Hotel Sandy Beach , del i  
dubbelrum.  
Hotellet är ett all inclusive (frukost, lunch och middag, 
eftermiddagsfika och dryck samt poolhandduk ingår.)  
Flera utflykter som är noga utvalda för att hämta  
energi samt kursledning av Birgitta Tryberg i 6 dagar. 
Vi kommer att vistas mycket i naturen. 
 
Pris 8.595:-  
Enkelrum kan fås mot tillägg av 1.600:-  
 
Flygbiljetten till och från Kos ingår ej.  
Bästa sättet att resa fram och tillbaka till Kos är att 
flyga med Apollo eller Ving direkt till Kos eller reguljärt 
till Aten och sedan inrikesflyg med Aegean Airlines 
eller Olympic Airlines. Mer info kan du få av Kjerstin  
Sjöstedt. Beställ inte flygbiljetten innan klartecken från 
Kjerstin.  
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Andrum - Resor för kropp & själ 

Förfrågningar och anmälningar till: 

 

 

            Te
xt &

 fo
to

: K
jersti

n
 Sjö

ste
d

t 2
0

1
2

 

Visa vägar mot ett rikare liv! 

                        Grekland  Kos  
              2013-05-24—2013-05-31 
              2013-09-20—2013-09-27 

Medvetenhet—den nya kompetensen 



Kos har mycket att erbjuda under vårens lugna månader. 
Kurs och boende har vi på hotell Sandy Beach. Endast 
sanddynerna skiljer hotellets vackra anläggning från havet 
och den långgrunda sandstranden. Vatten och luft -
temperatur är behaglig i maj. 
Hotellets har en vacker parkanläggning med två pool-

områden, tre barer och tre restauranger med god service 

och trevlig personal. Välsmakande bufféer dukas upp inför 

alla måltider. 

Har i många år arbetat inom 
bankvärlden  
Äger och driver Aurora Bed & 
Breakfast sedan 2002  
Certifierad fengshuikonsult  
Reikihealing andra graden  
Certifierad handledare i 
sorgbearbetning. 
Brinner för att själen ska må bra  
Mental tränare & inspiratör  
Researrangör av Andrumresor 
Älskar Grekland och  erfarenhet av 
Kos sedan 1982. 

Presentation 

 
 

Birgitta Tryberg  

  Kjerstin Sjöstedt 

Program 

 

Kjerstin Sjöstedt ansvarar för allt praktiskt samt guidning 

på utflykter och lättare vandringsturer. 

Birgitta Tryberg föreläser 10-12, 17-19 i 6 dagar. 

Undervisningen sker delvis på Kos vackra och historiska 

kraftplatser, vilket ger innebörden i föreläsningarna en 

extra dimension. 

Leg sjukgymnast 
och Feng Shui konsult. 
Diplomerad i kinesisk 
medicin från Nanjing. 
Förmedlar 
ett stort antal aspekter 
till ett 
gemensamt mönster. 
Författare till flera Feng 
Shui böcker. Undervisar, 
behandlar och vägleder 
privatpersoner och i 
företag sen 1990. 
Birgittas populäritet bygger på förmågan att 
förklara de stora livsfrågorna pedagogiskt och 
inspirerande. Numerolog. 

 Kvantfysiken – vetenskapens rön verifierar New Age teori 
 Attraktionslagen – tankars olika frekvens och påverkan 

 Feng Shui – miljön kan främja förändringsprocesser 
 Taoismen – om hur livet förändras när tanken förändras 
 Numerologin – din livsväg och vilka lärdomar den kantas av 

 Mystiken – medeltida skrifter aktuella i personlig utveckling 

”-En lång fin vecka med tid för lärdom och eftertanke. Djupa, ge-

nomtänkta presentationer framförda på ett sätt som är lätt att ta 

in. Mycket hjärta, mycket charm. Spännande diskussioner Hela 

kursen ordnat med kärlek och omtanke. Min kropp och min själ 

har fått mycket näring och stora insikter.” Svetlana 

”- Utflykterna ger ett mervärde och är så väl integrerade i kursen – 
det är helt fantastiskt!”  ”   Ulla 58, personalchef 

Utlåtande från deltagarna 

 

”- Birgittas förmåga att förmedla dessa visdomar är helt 

enastående”     Karin 63, hotellchef 

  ”-Utflykterna har verkligen förstärkt upplevelsen och ramat in 
ämnet Birgitta talat om”. Katrin 55, modedesigner 

Veckokursen är en andlig introduktionskurs där Birgitta 
Tryberg presenterar en syntes av olika visdomstraditioner 
som tillsammans ger dig nycklarna till ditt liv: 

”-Visdomen Birgitta förmedlar dansar in i medvetandet, och 

hennes bilder gör det lätt  att förstå.” Ulla 58 år, personalchef 

”-Jag har fått uppleva frid och inre ro här.” Marie-Louise, 

62 konstnär                  


