KÄRLEK, RELATIONER & KOMMUNIKATION
19-26 maj eller 25 aug- 1 sep 2017

Författaren Birgitta Tryberg håller för 9:e gången sina uppskattade
kursveckor i Grekland. Vare sig du väljer att resa med en vän eller att
uppleva veckan själv så välkomnas du i vår fina gruppgemenskap.
Hjärnan omprogrammeras av tankar och känslor. Beteende, relationer
och kommunikation förändras totalt av kärlek, och skapar nya mönster i din
kropp på cellnivå. Genom att bygga broar mellan vetenskap och andlighet
visar Birgitta hur kärlek gör dig långt mer kraftfull än du kan föreställa dig.
Baserat på modern vetenskapsforskning och gammal visdom introduceras du
till en väv av kärleksprinciper som utvecklar ditt medvetande.
* Kärleksenergi och sexualitet beskrivs fint inom Kvantfysik och Teologi
* Kommunisera kärleksfullt i svåra relationer – du helar dig och andra
* Praktisera hjärtats kärlek istället för hjärnans analys i alla relationer
* Kärlek binder inte människor till sig. Kärlek kan man ej äga, endast ge
* Psykologin visar arketyper och rollmönster som hindrar vår utveckling
* Universums mest kraftfulla naturlag – Attraktionslagen i praktiken
* Pythagoras geometri och numerologi – hur kärleken visas i ditt liv
* Välkomna en väv av sanningar – en kärleksmanual i teori och praktik
Föreläsningar varvas med avkoppling på den natursköna ön Zakynthos.
Birgitta Tryberg ansvarar för kursen och föreläser 4 tim./dag och ger vid
behov även personlig rådgivning/samtal. Helena Carlson är värdinna,
arrangör och känner Zakynthos smultronställen.
Massage går att bokas av Helena och yogamattor finns att låna. Det ges gott
om tid att strosa, bada och njuta av de vackra stränderna.
Kursen förlägger vi till natursköna Zakynthos och boendet på lugna,
charmiga Daphnes Villas. Vilsam och rofylld miljö för kropp och själ.

Kursavgiften 4900:- ger kursledning av Birgitta 20 t under veckan, samt vid
behov enskilt samtal med Birgitta. Transfer till och från flygplats i taxi (ingår
vid boende på Daphnes Villas). Vi har haft önskemål om fler utflykter och
tänkte därför under majresan erbjuda 2 utflyktsdagar, där den ena kan
innehålla en båttur till Smugglarviken. Pga prisökningar tillkommer kostnad
för utflykter (bilhyra och ev. båtbiljett) och betalas på plats. Vi behåller dock
den förmånliga kursavgiften från förra året. Info om priser fås av Helena.
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 28 år skapat en liten oas där ordet stress inte existerar! Den vackra
badviken Porto Roma med sitt kristallklara vatten ligger 2 minuters
promenad bort från våra hus i olivlunden.
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 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 en affär så man har möjlighet till självhushållning samt
en handfull genuina grekiska tavernor inom promenadavstånd.
Pris logi maj: Delat rum 2400:-. Eget rum med delat badrum och kök:
3300:-. Eget boende för 1 person: 3900:-.
Pris logi augusti: Delat rum 2600:-. Eget rum med delat badrum och kök:
3900:-. Eget boende för 1 person 4900:-. (Priserna är cirka-priser och kan
komma att justeras beroende på aktuell Eurokurs.)
Info logi: Maria Renhuld: daphnes@otenet.gr
www.daphnes-zakynthos.com,
Besök Daphnes på Facebook: Daphnes villas Zakynthos

Flyg: Du tar dig lättast till Zakynthos med Air Tours. Direktflyg från Arlanda
maj: ToR ca: 2699:- Direktflyg från Arlanda augusti: ToR ca: 2299:(Priserna ovan är med Boka tidigt-rabatt 700:- som gäller t.o.m. 20/12-16.)
OBS! Beställ ingen biljett utan samråd med Helena!

Kursdeltagare om Birgittas veckokurser:
”Föreläsningarna i topp, du gör det på ett mycket proffsigt sätt så även någon som inte är så van
kan förstå” Sonny, Malmö
”Birgitta är en skicklig, professionell och karismatisk föreläsare.” Marie-Louise, Stockholm
”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, Stockholm
” Tar med mig fantastisk inspiration och många teoretiska verktyg att använda i praktiken. Birgitta
har en enastående förmåga att väva samman vetenskaper. Stillheten hon för in i föreläsningarna är
otroligt skönt.” Linda, Sundsvall
”Så intressant! Kursen har ändrat mitt sätt att se på världen. Platsen är magisk.” Anette, Stockholm
”Jag har känt lycka och lugn hela veckan. Jag älskar ditt sätt att hålla föredrag: strukturerat,
genomtänkt och pedagogiskt. Lättförståliga svar på det vi undrar över. Tack!” Cina, Sundsvall
”En fantastisk grupp från alla delar av Sverige. Har njutit med själ & hjärta.” Marie, Matfors

Kursledare Birgitta Tryberg´s populäritet bygger på
förmågan att förklara stora livsfrågorna pedagogiskt och
inspirerande så alla förstår. Birgitt är leg. Sjukgymnast, Feng
Shui konsult, dipl. i Kinesisk Medicin samt dipl. Numerolog
med lång erfarenhet. Studerar nu Teologi. Författare till ett
flertal böcker. Senaste ”Champagne och gummistövlar”
släpptes 2015. Undervisar, behandlar och vägleder
privatpersoner och företag sedan 21 år.

Läs mer om Birgitta: www.goodliving.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 många gånger. Ni har möjlighet att boka
massage, ansiktszonterapi eller Reiki av Helena och njuta av
det bland olivträden i trädgården.

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

