DRØMMEKURS
I HJERTET AV EGYPT
11. - 18. februar 2013
Finn din egen visdomskilde

Drømmene viser deg hvor du er på livets vei. De viser både kvaliteter og
begrensninger, og hvilke valg du har for veien videre. På vårt ukeskurs i
Luxor, Egypt, kombinerer vi kreativt drømmearbeid med opplevelsen av
gammel egyptisk kultur. Vi lar oss inspirere og berike av den.

I tillegg vil vi besøke Luxor-, Karnak- og
Hatshepsut- templene og Kongenes dal.
Alle utflukter blir med Inger Jøndal og
egyptolog Mohamed El Tayeb som våre
private guider. Vi besøker basarene i Luxor
med papyrus- og alabastverksteder, gullsmeder og parfymehus.
Sted: Vi bor på Inger og Mohameds hotell
El Phardous Home, 10 minutter fra
Kongenes dal i Luxor. Hotellet ligger i rolige
omgivelser og har dobbeltrom med vifte,
aircondition og balkong.
www.terapiiegypt.com

Tid: 11.- 18. februar 2013
Pris: NOK 8 000 for kurs, hotellopphold
med tre daglige måltider, eks.drikke. Alle
utflukter og taxi/båt i forbindelse med
disse. Utgifter til fly, kr 4 148, kommer i
tillegg. Prisen inkluderer transport tur/retur hotell, mat på flyet og visum til Egypt.
Kursholdere: Kurset blir ledet av
Nini Marie Torp i samarbeid med
Elisabeth H. Sæther, Eirin J. S. Røgeberg og
Beret Wicklund. Vi fire er utdannet psykoterapeuter i henholdsvis psykodrama,
psykosyntese og gestalt. Sammen driver
vi Institutt for kreativt drømmearbeid,
som tilbyr terapi, kurs og veilederutdanning i kreativt drømmearbeid,
se www.drommearbeid.no
Påmelding til Nini Marie Torp
tlf.: 97 11 88 25
e-mail: post@hovikkurs.no
Påmeldingen er bindende når du har betalt
kr 1 000 i depositum.
Frist: Vær rask med påmelding pga. flykapasitet og begrenset antall deltagere.

www.drommearbeid.no

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av
indre og ytre reiser.
Hver morgen begynner med små grupper
som deler drømmer. Vi har daglige sesjoner
hvor vi utforsker deltagernes drømmer
ut fra ulike innfallsvinkler, som drømmens helhet, symboler og drømmejegets
handlinger. I tillegg bruker vi forskjellige
kreative teknikker for å få dypere innsikt
i drømmens budskap og for å se nye løsninger og valgmuligheter. Det bygges alltid
bro mellom drøm og virkelighet.

