
  ABOVE & BEYOND

14 - 21 september 2014
Rhodos - Grekland

Vi bor lyxigt på 5-stjärniga 
Alila exclucive Resort & SPA 

En galet underbar vecka
som lyster deltagar�a till 
      en helt ny NIVÅ!

7 magiska kursdagar för dig som vill göra en 
   bestående uppgradering av dig själv och ditt liv!



  ABOVE & BEYOND
Välkommen på en oförglömlig kursresa som lyfter hela dig uppåt - above & beyond!
Under förstklassig och professionell kursledning får du support att göra dig av med medvetna och omedvetna, 
mentala och känslomässiga begränsningar som håller ditt liv tillbaka. Det öppnar för en personlig expansion 
som gör att du kan tillåta dig att medvetet ta emot och leva i själsligt, kreativt och ekonomiskt välstånd. 
Under kursen uppgraderar du dig själv och ditt liv!

  En unik kursupplevelse
där du frigör blockeringar
ner på DNA-nivå som ger
 bestående  insikter och 
      varaktiga resultat!

genomgå dynamiska och livsförvandlande 
processer 

nå varaktiga resultat och är trött på kortsiktiga 
lösningar och brandkårsuttryckningar

höja din egen energinivå och få tillgång till lätthet, 
flöde, glädje i ditt liv

känna personlig expansion och framgång på 
alla områden i livet

göra dig av med omedvetna begränsningar 
kring pengar och skapa större ekonomisk frihet 

arbeta med dig själv på djupet och uppleva en 
nära och ovärderlig gruppgemenskap

förverkliga det du innerst inne vet att du vill, men ej 
har lyckats skapa helt och fullt

njuta av en härligt lyxig tillvaro med en ultra all 
inklusive och spegla ditt bästa jag i en underbart  
vacker miljö

öka ditt välbefinnande med SPA behandlingar, 
jacuzzi, massage, hamann och koppla av med 
sol och bad

bli mer levande och känna rörelse glädje med 
Qi gong och andra rörelseuttryck
 
uppleva självstärkande och frigörande meditationer 
och inre harmoni genom positiv mindfulness 

upptäcka dina unika styrkor och få enkla kraftfulla 
verktyg att ha med dig hela livet

få en personlig handlingsplan och ditt unika 
navigeringssystem
att ta med hem

FÖR DIG SOM VILL



GÄSTLEDARE

Mia de Neergaard
uppskattad livscoach, föreläsare och utbildare inom inre och yttre självledarskap.
Mia har drygt 20 års yrkeserfarenhet och har hjälpt tiotusentals människor växa 
och nå personlig framgång och livslycka. Mia är grundare av EQ-programmet och 
utbildningsföretaget Human Potential, är ofta uppmärksammad i media och har 
givit ut flera cd skivor och program inom meditation och mindfulness. Mias prof-
fesionella sätt att lyfta fram det bästa hos deltagarna går rakt in i hjärtat och lämnar 
ingen oberörd. Mia har även en bakgrund som framgångsrik företagsledare.
www.miadeneergaard.com

Malin Henriksson Pratt
efterfrågad kursledare, terapeut och författare med snart 20 års erfarenhet av att hjälpa 
människor göra djupgående och bestående förändringar. Under 4 år var hon verksam
som VD och rektor för PsykosyntesAkademin, en transformerande terapeut- & ledar-
skapsutbildning. Malin är känd för sin lyhördhet och goda inkännande förmåga. Hon 
har ett unikt sätt att frigöra deltagare från omedvetna begränsingar som leder till att de 
kan förverkliga sig själva och leva ett liv i glädje och överflöd. Malin walks the talk, 
en gång i tiden helt utblottad. I dag driver hon flera framgångsrika företag och har 
bland annat utvecklat Dreamality - make your dream reality, ett framgångskoncept 
som hjälpt hundratals människor att leva i enlighet med sina drömmar. www.dreamality.se

Eva Danneker
driver sedan 13 år tillbaka Vattumannen med butik, postorder och bokförlag. 
Vattumannen erbjuder produkter och tjänster inom personlig utveckling, hälsa och filosofi.
Eva är en sann inspiratör med passion för livets kontraster och följer kreativitetens flöde. 
Hon befinner sig ständigt på väg framåt i livet och är bl a lärare inom Vedic Art och 
utbildad EQ-terapeut. Eva är en uppskattad kursledare och terapeut som förmedlar 
kunskap på ett enkelt och jordnära sätt där lekfullhet blandas med djupa insikter och 
upplevelser. www.vattumannen.se

LEDARE

Förutom en fantasisk vecka med 
personlig och själslig utveckling ingår... 

         ursen är förlagd på Rhodos, Solgudens ö med gamla anor från antiken och en genuint grekisk atmosfär. 
Vi bor på vackra 5-stjärniga Alila exclucive resort & spa. Hotellet ger en enastående känsla av komfort med ett 
idylliskt läge och egen strand, inom och utomhus pooler, gym, vattensport och mot ett tillägg kan du tom få en 
egen privat pool…På rummet finns egen badrock, badtofflor, frukt och minibar som fylls på dagligen allt för att 
du ska känna dig väl omhändertagen. Hotellet är för dig som inte nöjer dig med mindre än det bästa!

Vi gör spännande utflykter och upplever hjärtat av
Rhodos, Athenas tempel, bestiger akropolishöjden 
och njuter av den storslagna utsikten. Vi vandrar i 
Fjärlisdalen, besöker den gamla pittoreska delen av
Rhodos huvudstad och charmiga Mandraki hamnen. 
Här finns tid att strosa runt på egen hand, slå sig ner 
på ett café och goda möjligheter till shopping.

BARS kurs som certiferar dig till att ge egna behandlingar
Vedic Art som frigör och utvecklar din kreativitet  
2 lyxiga och välgörande kroppsbehandlingar 
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  ABOVE & BEYOND
Rhodos 14-21 september 2014

Detta ingår 
Allt nere på plats ingår i kurspriset dvs del i dubbel-
superior rum med havsutsikt, 7 övernattningar 
(söndag till söndag), alla måltider, drycker (läsk, 
öl, vin mm), snacks, melllanmål, fika, solstolar,
parasoller på stranden och vid poolen, hotellets 
underhållning och faciliteter, våra utflykter, kurs-
ledning i 6 dagar, kursmaterial mm...

Det finns gott om bra restauranger och barer på 
området och alla ingår för oss! Huvudrestaurangen 
serverar frukost, lunch och middag erbjuder också 
grekisk och internationell mat som buffé samt mat-
lagningsuppvisningar. Fyra à la carte-restauranger 
som serverar mat ur det italienska, asiatiska, 
mexikanska och grekiska köket.

Ankomstdag söndag. Vi startar kursen på söndags-
kvällen och avslutar lördagskvällen 6 dagar senare. 
Avresedag söndag. 

Flyget bokar du separat, vi tillhandahåller flygbolag-
ens olika förmånliga alternativ, bara fråga oss.

                                  PRAKTISK INFORMATION
Säkra din plats idag!
För att hålla hög och exklusiv kurskvalité har vi ett 
maxantal på 24 deltagare. Därför är fint att du hör 
av dig så snart som möjligt för att garantera din plats.

Kurspris 
18.900 kr privatpersoner för företag exklusive moms. 
Anmälan före den 11 augusti 2014 ger dig 
2.000 kr rabatt (16.900kr).

Anmälan 
sker samtidigt som du betalar in din 
anmälningsavgift á 2.000 kr via webbshopen. 
Resterande kursavgift 14.900 kr skall vara betald 
senast 30 dagar före kursens start.

Tillägg 
Enkelrum kan fås i mån av plats á 2.700 kr.
Familjerum med egen pool och två separata sovrum, 
(kan endast bokas med 2 personer, i mån av plats) 
med ett tillägg på 2.200 kr per person.

Boka din plats direkt på 
www.humanpotentialshop.se 
där du enkelt kan betala med kort 
eller till vårt bankgiro nr 5355-7468 

Läs mer på
www.aboveandbeyond.se   
www.humanpotential.se 

Några frågor? 
Hör av dig till oss

Mia på telefon: 040-45 61 02  
mail: mia@humanpotential.se

Malin på  telefon: 0735-33 44 99 
mail: malin@dreamality.se

Anmälan före 
  11 aug�sti 2014
  2.000 kr i rabatt


