LÆR AT LYTTE TIL UNIVERSET OG SKAB DIN
PERSONLIGE TRANSFORMATION
20-22. september på Bornholm
Tag en weekend ud af kalenderen og få dine batterier
fyldt op med naturoplevelser, ny og dybere indsigt i dig
selv samt tæt kontakt med Universet.
Lære at lytte til Universet og skab din personlige
transformation er lige dele spirituelt og terapeutisk
arbejde.
Vi tager udgangspunkt i Nynnes model 5 trin til positive
forandringer i dit liv og kombinerer det med Susannes
Ayuervediske sundhedsprincipper. Undervejs guides vi af
sjælen og naturens kalden.
Kurset foregår fra fredag aften til søndag eftermiddag og består af intensive og kærlige øvelser i at
spotte, forstå og udvikle de store, indre potentialer, du besidder.
* Du lærer at lytte til Universet og forstå mange af de kærlige dimensioner, det indeholder
* Du lærer hvad der har forhindret dig i dit liv indtil nu, samt hvad der skal til for at forme og opnå
det, du ønsker fremover.
* Du lærer at træde ind i dit fulde potentiale og udnytte de ressourcer, du indeholder.
Der vil være oplæg, øvelser alene, i par og i gruppe, ture i naturen, morgenbadning til de friske,
meditation og tid til at være alene. Kurset afholdes i det unikke Residency BIRCA på Bornholm
Kurset koster 3500 kr. inklusiv fuld forplejning, ophold i dobbeltværelser og undervisning. Beløbet
opkræves i 2 rater med 1750 kr. ved tilmelding og resten inden 1/9.
Deadline for tilmelding 1/9-2019 til susanne@birca.org. Der kan max være 8 deltagere. Og det er
kun for kvinder!
Kurset ledes af psykoterapeut og spirituelt medie Nynne Bojsen sammen med BIRCA’s leder, coach
og mentor Susanne Danig. Læs mere om Nynne her og om Susanne her
Rejseinfo: Der afgår en færge fra Ystad fredag kl. 16.30 – tag bilen over eller køb en plads med bus.
Hjem med færge søndag kl. 18.30. Link til plan/salg
Vi glæder os så meget til at tage dig med på den fineste rejse ind i dig selv og dine potentialer <3
Kærligst
Nynne og Susanne

