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T R A V E L

VILL DU FÅ UT MER 
AV DIN LIVSRESA?



Under vandringen kommer vi i samklang med 
naturen, tankarna rensas och vi upplever 

mindfulness i dess renaste form.

Med professionell kursledning få du möta 
invanda mönster och begräsningar och 
kärleksfullt släppa taget om dem. Detta inspirerar 
till nya förhållningssätt och bli mer av den du är. 

Du vandrar i ditt eget tempo och bär endast 
packningen du behöver för dagen. Det räcker 
med att du har en god allmän kondition.

Resan har varit toppen, underbara proffsiga ledare,  
jag rekommenderar gärna denna resa!   
Karin Roswall

Tar med mig skratt, gråt, nya vänner och framförallt 
närheten till mig själv och en stark övertygelse att alla 
borde få möjlighet till detta. Vi ses nästa år!   
Katarina Huss

Vandra dig lycklig!

DU FÅR ...
• en exklusiv kurs i självledarskap i liten grupp

• återkoppla till naturen med meditation och 
mindfulness

• utmana dig fysiskt

• rörelser inspirerade av yoga och qi gong 

• vänner för livet

FAKTA SOULWALK
Vi vandrar från Sarria till Santiago de Compostela 
cirka 11 mil under 6 dagar. 

INGÅR: Gemensam transfer från Santiagos flygplats 
till Sarria, 7 övernattningar med del i dubbelrum 
på bra hotell, några lyxigare med pool. Frukost alla 
dagar, 3-rätters middagar 7 dagar. Bagagetransport 
mellan hotellen, kursmaterial, kartor, goodiebag och 
övrig information.

Flyget och luncherna tillkommer. Vi brukar åka 
gemensamt ner från Köpenhamn och Stockholm. 
God idé att boka flyg i tid.

En väg till mindfulness ...

SOUL
WALK

EL CAMINO SPANIEN, 26 JUNI–3 JULI 2018



En väg till mindfulness ...

SOUL
TIME

Upplev paradiset  
Azorerna!

A zorerna med sin subtropiska miljö och 
magiska landskap är som att kliva in i 

Edens lustgård. Har du drömt om att simma 
med delfiner i deras naturliga miljö, vandra i 
storslagna landskap, bada i varma källor och 
vackra vattenfall? 

Under Soultime får du uppleva detta och mycket 
mer därtill … En unik resa som återkopplar 
dig med ursprungliga i dig och det gamla 
Atlantis. Under professionell vägledning skapar 
du en personlig handlingsplan så att du kan 
förverkliga det din själ längtar efter. 

Vi bor lyxigt på 5-stjärniga Pedras do Mar Resort 
& Spa hotell. Hotellet har ett fantastiskt läge 
vid havet, infinitypool utomhus, uppvärmd pool 
inomhus, gym, bastu, hamanbad m.m. 
Du får välkomstpaket, egen morgonrock och 
förstklassig service. 

Mycket upptäckter och upplevelser, allt under varsam 
och kärleksfull guidning. Ville inte missa en sekund!   
Kerstin Ingvarsson

DU FÅR ...
•  nära möten med delfiner 

• vandra i exotisk natur

• meditation vid särskilda kraftplatser 

• rörelser inspirerade av yoga och qi gong 

• unik kurs i själskännedom 

• njuta av sol och bad på lyxigt spahotell med 
storslagen utsikt över Atlanten

FAKTA SOULTIME

INGÅR: 7 dagars lyxigt boende  med del i 
dubbelrum, stor frukostbuffé alla dagar och 5 
middagar. Kurs, vandring och utflykter. Vi har 
erfaren guide med på båten och all utrustning 
ingår. Allmän kondition räcker för vandring  
och delfinmöten. 

Flyget och luncherna tillkommer. Direkt flyg går 
från Köpenhamn, Göteborg och Stockholm till 
Ponta Delgada.

SÃO MIQUEL AZORERNA, 28 AUG–4 SEPT 2018 

En oförglömlig upplevelse ...



KURSLEDARE INSPIRED LIFE TRAVEL

MIA DE NEERGAARD är uppskattad livscoach, kursledare och föreläsare som driver utbildningsföretaget 
Human Potential sedan 15 år. Mia är grundare av EQ-terapeututbildningen, håller kurser inom 
mindfulness, meditation, attraktionslagen, skrattyoga både i Sverige och utomlands. Mia har gett ut 4 cd-
skivor inom positiv personlig utveckling och driver tillsammans med Eva Inspired Life och kalendern Leva.

EVA DANNEKER driver Vattumannens butik, postorder och förlag sedan15 år tillbaka och är mycket 
intresserad av människor och vår utveckling. Vattumannen erbjuder produkter och tjänster inom 
personlig utveckling, hälsa, livsåskådning m.m. Eva är cert. EQ –terapeutTM, dipl. ICF coach, cert. 
mindfulnessinstruktör och Vedic Art lärare. 

PÅ RESORNA HAR VI MED OSS ...

TINA AMARÉUS har arbetat i 17 år med många former av kropp och 
själsläkning, olika massagebehandlingar, EQ-terapi, kinopraktik och 
medial vägledning. Hon är med oss både på Soulwalk och Soultime. 

MONA SAHLSTRÖM är 
biomedicinsk analytiker sedan  
1982 och vill länka samman 
vetenskap, kropp och andlighet. 
Hon erbjuder EQ-terapi, 
reikihealing, accessBars samt medial 
vägledning under Soultime.

Inspired Life
T R A V E L

Läs mer på inspiredlife.se

P.S
MISSA INTE 
RECHARGE 
1-2 DAGARS 

VANDRINGAR  
I SVERIGE!


