Walking the path of gratitude

Leva, Dö och Pånyttfödas

Resa till Nordkap - 2010

Under dessa daga kommer vi att titta på de projektioner vi skickar ut i
världen och de projektioner som läggs på oss från omvärlden. Vi
kommer att titta på vilka bakdörrar vi använder för att undvika att leva
vår dröm.
Vi lär känna Moder Jords Regnbågslager – Kanchis Wara - de 7
templen i jorden och de 7 andliga vägarna som vi vandrar här på
jorden.
Vi lär känna döden så vi kan välja livet och förstå att vi själva har den
potential som behövs för att uppfylla våra drömmar. Det är dagarna
som lär oss att lyssna och att ”infinna oss” för att följa vår dröm.

Datum: 31 jan- 4 Feb 2018
Tid: ons kl.14.00 – sö kl.12.00
(För dig som bokar mat, startar vi med lunch kl.13:30
och avslutar med lunch efter kursens slut kl.12.00)

Pris: kurs 4400 kr
Boende 250 kr/natt
Mat 1850/2250 kr

Plats: Husbygård, Nyköping
Välkommen att Kontakta oss för att boka din plats
♥Marie & Anna & Nikodemus♥
SARAHKKA - Marie J Ytterman, mobil 0703-484544, marie@sarahkka.se
AKKA – grön livsbalans – Anna Lundstedt, 0704-242724,anna@akkabalans.se
STAR-SHINE – Nikodemus Nygren, 070-6697370, niko@star-shine.se

Walking the path of gratitude
1 årig grundutbildning för att förstå sig själv och den nya tiden vi lever i.
Varje träff i utbildningen är fristående så det går också bra att välja att
delta när någon enstaka kurs kallar och fullfölja delarna i den ordning
som passar.
Denna utbildning som har som intention att du ska komma hem i dig
själv och vandra i tacksamhet på Moder Jord och dela med dig av dina
gåvor. Utbildningen består av 5 träffar under 1 år. Varje träff är
fristående och består av olika riter/ Initieringar, övningar, meditationer,
ceremonier och det som deltagarnas personliga resa behöver.
Under året kommer vi att få förståelse för att kunna uppleva och
förnimma energier, vi kommer att lära oss hur universums energier
förhåller sig till varandra, naturen och oss själva.
Vi kommer att läka sår ifrån vårt nuvarande liv, tidigare liv, förfäder,
samhällets mönster m.m. som håller oss tillbaka från att vandra i vår
sanna essens. Vi kommer också att minnas vårt arv från stjärnorna och
åter väcka till liv de frön av gåvor vi kommit hit för att vara.

Jag samarbetar med Bjørn och Maria
Løken som är mina medhjälpare
under kursdagarna. Bjørn är professor
i Slagverk vid Norges musikhögskola
och delar sin gåva som musiker, bla
via gong instrumentet.
Maria är int. certifierad instruktör i
medicinsk Qi-gong enl. Biyn metoden
och lär oss Qi-gong.
Vandrings led i den vilda slottsparken
Cawdor Castle, Nairn, Skottland 2013
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Leva, Dö och Pånyttfödas

Pathway on the Way to the
Tempel of the Falcon, Peru
2013

Under dessa daga kommer vi att titta på de projektioner
vi skickar ut i världen och de projektioner som läggs på
oss från omvärlden. Vi kommer att titta på vilka
bakdörrar vi använder för att undvika att leva vår dröm.
Det krävs mycket energi för att gömma våra egna
skuggor för oss själva. Energi som vi istället kan
använda till att leva vår dröm.
.
Vi lär känna Moder Jords Regnbågslager – Kanchis
Wara - de 7 templen i jorden och de 7 andliga vägarna
som vi vandrar här på jorden.
Tempel of Qollary – Stillhetens Tempel
Tempel of the Hucha Mikui /Iskay – Inre Templet
Tempel of K´anchaq /Mares & Pares – Växthus Templet
Tempel of Mukis/ Anchanchus – Spiralenergins Templet
Tempel of Soje – Frekvensernas Tempel
Tempel of Soq´a/ Kawaq – De ”seendes” Tempel
Tempel of Puju – Regnbågens Tempel
Vi lär känna döden så vi kan välja livet och förstå att vi
själva har den potential som behövs för att uppfylla
våra drömmar. Vi går igenom vår livsresa för att se vad
som fortfarande håller oss bundna på jorden.
Det här är dagarna som lär oss att lyssna och att
”infinna oss” för att följa vår dröm.
Det är Örnen och Kondorens dagar, att vara den som
håller visionen och ser med hjärtats ögon för att
utvecklas till något större än det vi är.
Det är genom Örnens ögon vi ser igenom illusionen av
separation och för att kliva in i enhetens verklighet.
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KursAnmälan

Ulan Bator, Mongoliet 2014

Betala in 500 kr på :
Bankgiro: 5290-8332
IBAN: SE2280000838810039389689
Bic/Swift: SWEDSESS
Märk din inbetalning med ”WPG, kursdatum, ditt namn.
Maila ditt namn, adress, mobilnr & e-mail för kursbekräftelse.
Anmälan är bindande. Moms är inkluderat i alla priser.
Sista inbetalningsdag för anmälan 3 veckor före kursstart.
När du är bekräftad får du en faktura med resterande belopp.
I mån av plats kan du anmäla dig efter utsatt datum.
Ring eller maila Marie.
4400 kr enstaka kurs
Har du gått delkursen förut och vill fördjupa din kunskap så är du
välkommen för 2200 kr.
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Boende

Boende & Mat

Boendekostnad ingår ej i kurspriset. Bokning av boende gör du till Marie och du kan
boka in dig i två- eller trebäddsrum á 250 kr/person och natt på herrgården. Lakan &
handduk tar du med själv eller så finns det att hyra för 150 kr per set.

OBS! När du bokar ditt boende, ange även om du vill hyra lakan
& handduk. Denna kostnad kommer att läggas på din faktura
från Marie.

Mat

Angelina Hjelm kommer att laga Veg/Raw food mat till oss, du bokar själv hos
Angelina. Ange om du har speciella behov.

Hela matpaketet: 2250 kr (frukost, lunch, fika, middag)
Matpaket utan frukost: 1850 kr
(Maten betalas till Angelina. Ej medräknat i kurspriset)
angelinanaturalis@gmail.com, Tfn: 0702 50 00 85, www.angelinanaturalis.com.
(För dig som bokar upp mat startar vi med lunch 13:30 och avslutar med lunch efter
kursens slut kl.12.00)

Vägbeskrivning till Husbygård i Nyköping
Bil: Husbygård ligger 2 mil norr om Nyköping längs väg 53. Från Nyköping: Ta väg 53
mot Eskilstuna, kör ca 20 km. I en fyrvägskorsning står det skyltat Husby-Oppunda kyrka till
vänster och Husbygård till höger - sväng höger. Framme!
Tåg: Tåg till Nyköpings station och därefter buss. Se: www.sormlandstrafiken.se,
www.taxinyox.se.
Har du frågor ang. vägbeskrivning, kontakta Jessica Amrit Eklöf 070-26 89 816 eller
Anders Lundin 070-607 79 99 (ägarna till Husbygård).
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