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FÖLJ MED PÅ MAGISKA 
UPPLEVESERESOR! 



Många forskningsstudier visar att vandring 
i naturen är oerhört välgörande och 

påfyllande för kropp och själ. Visste du att det 
till och med startar upp en föryngringsprocess 
i hjärnan? Tänk vad en hel veckas renande 
naturvandring då gör. 

Du vandrar i ditt eget tempo, tillsammans i 
mindre grupp och bitvis ensam om du vill det. 
God allmänkondition räcker. Förutom den 
härligt välgörande vandringen bjuder Soulwalk-
veckan på sköna stunder av yoga, meditation, 
mindfulness, massage, egentid för reflektion och 
kurs i personlig utveckling. 

Soulwalk är för dig som skulle må bra av att trycka 
på pausknappen, vill vara mer närvarande i nuet, 
komma ifatt dig själv och få tid för nya perspektiv 
på livet. Allt detta i en positiv och kärleksfull 
gemenskap!

En fantastisk resa. Kursledarna skapande en trygg 
atmosfär där man kände sig speciell. Varierande 
upplägg som inbjöd till reflekterande samtal med övriga 
kursdeltagare och till enskild kontemplation. Jag har 
rekommenderat resan till flera av mina vänner. 

Stressa ner ...

DU FÅR FYLLA PÅ MED ...
• Återkoppling till det genuina i dig och naturen

• Konkreta livsverktyg som gör dig närvarande i 
nuet

• Utmana din kropp fysiskt och ditt sinne mentalt 

• Kurs i personlig inre och yttre utveckling

• Skön yoga, qigong och guidade meditationer 

• Positiv och innerlig gemenskap

FAKTA SOULWALK
7 övernattningar med del i dubbelrum på utvalda 
mysiga ”stammis”-pensionat och några lite lyxigare 
som till och med har pool. Frukost alla dagar och 
3-rätters middag 7 kvällar. Våra väskor transporteras 
mellan pensionaten, så vi bär bara en liten 
ryggsäck med det vi behöver för dagen. Alla kartor, 
kursmaterial, goodiebag och övrig information ingår.

Flyg och lunch tillkommer. Vi tipsar om flyg enklast 
ner till Santiago de Compostela från Köpenhamn och 
Stockholm.

Njut av natur och mindfulness på Soulwalk!

En väg till mindfulness ...

SOUL
TIME

Magiska upplevelser

A zorerna är fylld med storslagna 
naturupplevelser, ljuvligt subtropiskt klimat 

och unika kraftplatser. På Soultime -veckan 
förenar vi personlig och andlig påfyllning 
med lyxig avkoppling. Helt magiskt är det att 
möta och simma med vilda delfiner i Atlanten. 
Vandringen gör vi runt sagolika vulkansjöar, 
stannar vid exotiska vattenfall och badar i 
naturligt varma källor. En vecka nära dig och de 
fyra elementen, upplevelser, personlig coaching 
och må bra föreläsningar. Vi bor 5-stjärnigt på 
lyxigt spahotell precis vid havet. Här kopplar vi 
av, solar, njuter och umgås. Soultime är en resa 
för dig som uppskattar det lilla extra!

För första gången på flera år känner jag att jag 
har landat och äntligen återkopplat till mig själv. 
Detta är en helt fantastisk kurs som omger sig med 
vacker och stärkande natur. Teamet besitter en helt 
unik kompetens som inte går att beskriva utan måste 
upplevas. Jag är oändligt tacksam att jag åkte och det 
kommer du också vara. 

DU FÅR BOOSTA DIG MED ...
• 2 vandringsdagar i storslagen natur

• 2 halvdagar när du simmar med delfiner

• 1 halvdag på valsafari

• Starta morgonen med yoga, qi gong och 
meditation

• Inspirerande föreläsningar om inre och yttre 
utveckling

• Personlig coaching och målfokus

• Koppla av och njuta av spa, sol och bad 

FAKTA SOULTIME
7 dygns lyxigt boende på spahotell nära havet, 
bortom storstaden, del i dubbelrum, stor 
frukostbuffé alla dagar och 5 middagar med 
dryck på hotellet. Alla vandringar, delfin- och 
valmöten, utflykter, kurs och inplanerade 
aktiviteter ingår. På båten har vi med oss erfaren 
guide och du får all utrustning som behövs på 
plats. Allmän kondition och hälsa räcker väl till 
både vandringen och delfinmöten.

Flyg och lunch tillkommer. Vi har några 
förmånliga biljetter genom Solresors direktflyg 
från Stockholm och Köpenhamn. Hör av dig om 
du vill boka flyget genom oss. 

SOUL
WALK

25 JUNI–2 JULI 2019 4–11 SEPTEMBER 2019 

och vandra med oss på den mytomspunna 
leden, El-Camino i Spanien!

med vandring och lyx på Azorerna!



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 fyra 
cd-skivor inom positiv personlig utveckling och driver tillsammans med Eva 
Inspired Life och ger ut 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. 

KURSLEDARE I ÖSTERRIKE
PETRA BERGQVISON som är livscoach med 
utbildningar i personlig & andlig utveckling. 
Hon erbjuder coachingsamtal, EQ-terapi, medial 
sittning och healing. Har även yoga, inspirerande 
workshops, föreläsningar i självledarskap för 
privatpersoner, företag och organisationer. 

Inspired Life
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Läs mer på inspiredlife.se
och boka in dig på våra  
gratis webinar!

HÄNG  
MED PÅ VÅRA 
1-2 DAGARS 

VANDRINGAR  
I SVERIGE!
4 MAJ SKÅNE

18 MAJ STHOLM

info@inspiredlife.se

Nyhet! 
VANDRA I ALPERNA, ÖSTERRIKE, 

6–13 OKTOBER 2019 

Följ med på en härlig höstvandring i vackra Alperna. Stubaier är omgiven 
av magnifik natur och storslagna vyer. Under vår vandring passerar vi ett av 

Österrikes bredaste vattenfall, njuter av porlande vatten, i en unik kombination 
av möten med ditt inre. Vandringen är lätt till medel nivå. Och vi bär endast liten 
ryggsäck för dagen. Vi bor och kopplar av lyxigt på spahotell i bergen. 

På Soulwalk får du också uppleva yoga, mindfulness och meditation. Under 
kursveckan lär du känna mer om dig själv, får inre verktyg som tar dig till den 
framgång och harmoni du vill vara i. 

SOUL
WALK


