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Et Liv i Balance - September 2013:
• Eksklusiv, afslappende, selvudviklende kursusferie.
• Drømmer du om at arbejde med dig selv og få mere overskud i
hverdagen?
• Drømmer du om ferie i smukke og rolige omgivelser?
• Alt dette er muligt på én og samme rejse, fra 15. til 22. sep-tember 2013
på sejlads i den tyrkiske skærgård.

Kursusferie:
• Der er lagt lige stor vægt på selvudviklings delen og på ferie delen.
• Tema'et for kursusdelen er : Livet i Balance, og der tages udgangspunkt i
guidede meditationer, hvor du lærer at mærke dig selv, arbejde med dit
inderste jeg og dermed blive bedre til at skabe din egen ro og balance på
dine præmisser.

Individuelle Tilbud:
• Under hele opholdet er der mulighed for individuel coaching. I prisen er
der inkluderet 1 session Reiki Healing, Clairvoyance eller Tarot oplæg
efter eget valg.
• Du kan vælge at tilkøbe individuel Tankefelt Terapi, eller
afspændingsmassage.
• Kursusdelen afvikles primært om formiddagen. Om eftermiddagen er der
ferietid, afslapning og nydelse, samt tid til individuelle behandlinger.
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Marianne Dümen

Om bord på skibet vil du ugen igennem blive forkælet med god
mad, og rolig sejlads i den indre skærgård.
Indkvartering sker i delt dobbeltkahyt med eget bad/toilet, alle
måltider på skibet er med i prisen. Du betaler selv drikkevarer om
bord.
Skibet anløber havn en gang midt på ugen, ligesom der arrangeres
en malerisk udflugt til det smukke Dalyan.
Prisen er kr. 8.975,- og dækker flyrejse fra Billund, ophold, mad på
skibet, undervisning, materialer og en valgfri session.
Undervisning ved Reiki-healer Kim Schartau, Clairvoyant og healer
Berit Schartau, og TFT - psykoterapeut Marianne Dümen.
Du er velkommen til at kontakte os for mere information om
program og tilmelding. Skriv gerne til Berit på berit@renge.dk
Du kan ringe til Berit på 2262 0667 og Marianne på 2388 2780
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