Hæv dit energiniveau på mange planer
Lyt til din krops signaler, lyt til din sjæls stemme og lad dig
guide ind til en lysere og lettere vej

Birthe Svendsen er indehaver af akupunkturklinikken Let i Balance og
arbejder med akupunktur, tankefeltterapi og MetaSundhed m.m. Læs mere
på www.Letibalance.dk
Ingeborg Hjortsballe er indehaver af Den 6. Sans i Vejle og arbejder til
dagligt med tankefeltterapi, MetaSundhed, clairvoyance og engleterapi
mm.
Ingeborg har boet i Istanbul i et år, læst tyrkisk og har lært meget om folket
og kulturen, og de senere år arrangeret grupperejser til forskellige steder i
landet. Læs mere på www.den 6.sans-Vejle.dk
Flyselskab: Tyrkish Airline
Du må have 30 kg bagage med, inkl. 8 kg håndbagage. Mad og drikke på
flyene er inkluderet.

Personlig udviklingsrejse til Kusadasi, Efesos,
Jomfru Marias Hus og termalbad i Tyrkiet

Rejsearrangør: Nevin Rejser, medlem af rejsegarantifonden nr.682.
Formidler: Den 6.sans, Vejle
Husk at tegne afbestillings og rejsesygeforsikring hos et forsikringsselskab.
Pris: 10.800 kr. Tillæg for enkeltværelse 1.000 kr.
Der betales et depositum på kr. 3.000 ved tilmelding til konto 1682
3225310598. Restbeløbet betales senest 23. marts 2016. Ved tilmelding
senere end 23. marts 2013 betales hele beløbet på en gang.
Ved afbestilling før 23. marts refunderes 1500 kr. af depositum.
Prisen indeholder:

Flybilletter tur/retur Billund-Izmir, transfer fra lufthavn til Kusadasi
Hotel Carina med morgen og aftensmad
Undervisning, meditation, clairvoyance, Nada, yoga og udflugter

På rejsen får du mulighed for at:
- Slippe gamle begrænsende mønstre, som ikke tjener dig mere
- Finde tilbage til dine oprindelige værdier og kraft
- Via gamle civilisationer bedre at kunne forstå dig selv
- Få healing og clairvoyance
- Få psykisk og fysisk afbalancering gennem akupunktur
- Få fantastiske indre og ydre oplevelser
- Komme hjem med nye indsigter og en lettere energi

Foreløbigt program
Mandag d. 23. maj. Afrejse Billund kl. 16.20 flyskift Istanbul til
Izmir. Vi er fremme ca. kl 01. på Hotel Carina
www.hotelcarina.com.tr

Lørdag den 28. maj Sejltur på det azurblå Middelhav
Søndag den 29. maj Tur til termalbad.
Tirsdag den 24. maj Oplev byen Kusadasi tur til Fugleøen,
meditation. Undervisning og englebeskeder v. Ingeborg
Onsdag den 25. maj Tyrkisk marked i Kusadasi
Eftermiddag: Forløsning og selvhealingsmetoder.
Torsdag den 26. maj Tur til termalbad. Meditation, forløsning af
spændinger i kroppen. Mulighed for massage m.m.
Fredag den 27. maj Tur til Efesos og museet i Selcuk. Det er en 23000 år gammel velbevaret romersk by. En af verdens syv vidundere

Mandag den 30. maj Forberedelse til Jomfru Marias hus – Ønsker for
fremtiden. Mulighed for individuel fordybelse.
Tirsdag den 31. maj
Tur til Jomfru Marias hus, hvor hun boede de sidste år af sit liv.
Hun følte sig forfulgt i Mellemøsten og Europa, og da området havde
tradition for at respektere det kvindelige, følte hun sig tryg her.
Vi kan bl.a. meditere, drikke rensende kildevand fra stedet og hænge
ønsker for fremtiden op på ønskevæggen
Onsdag d. 1. juni
Fly fra Izmir kl. 8. Flyskift i Istanbul, samt flyve over Ålborg.
Hjemrejse ankomst Billund 15.30
Hjemrejse Fly fra Izmir kl. 8 ankomst Bill. 15.30
Der er tilbud om morgen og aften samlinger med meditation,
information og hyggelig samvær. Desuden vil der være tilbud om let
yoga inden morgensamling

