Välkommen till The Rhythm of Life Tour 2019

Vad är The Rhythm of life tour?
The Rhythm of Life Tour är en gren av The Academy of Excellence. Den är också
känd som en internationell sommar retreat, en vecka formad för att föra vänner,
elever och likasinnade människor tillsammans för att förenas under ett paraply av
sann spirituell kärlek och gemenskap. The Rhythm of life har kunnat fira många
succéfyllda år och dess fokus har varit på att samla alla spirituellt likasinnade
människor från alla delar av livet för en veckas gemenskap.
Veckan tillåter oss att fira allt det spirituella tillsammans med delandet av de alla
spirituella gåvor vi alla bär på genom att hedra vår individuella unikhet och vår
sanna spirituella individualitet.

Vad veckan erbjuder våra gäster.
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En annorlunda semester (avslappning/lärande/utveckling)
En “all inclusive” vecka, det vill säga all mat, lektioner, workshops och kvällsunderhållning är inkluderat i priset.
Att vara en del av ett spirituellt nätverk och en spirituell familj.
Att få slappna av och ha roligt i atmosfären av vänner och Marholmen.
Att få starta din morgon med meditation eller Mediyoga.
Att få lära dig mer om dig själv.
Att få lära dig om Mediumskap, Trans, Transmediumskap och fysiskt
mediumskap, spirituell kontakthealing och hypnosterapi.
Att delta i alla lektioner och workshops med expertkunskap från våra
skickliga lärare och föredragshållare.
Varje dag har sin egen lärare och innehåller olika ämnen/teman.
Att boka en medial konsultation eller healing/terapi session hos våra
medium/healers/lärare.
Fredagen är ett öppet forum för våra gäster, så har du någon färdighet och
vill erbjuda en lektion eller demonstration av ditt arbete, är detta tillfället att
göra det!

Vad kan våra gäster förvänta sig av denna otroligt unika spirituella
veckan?
The Rhythm of life sommar retreat är designad att erbjuda alla våra gäster en
komplett holistisk inriktning av en fantastisk all inclusive spirituell vecka. En vecka
av lärande kombinerat med avkoppling, få spendera tid med familj och vänner och
uppleva kvällar med vacker solnedgång på Marholmens mäktiga natur.
Marholmen har mycket att erbjuda våra gäster beträffande olika standardnivåer på
de tillgängliga boendeformerna. Landskapet har många ställen att utforska men
också goda utomhusaktiviteter.
(Alla utomhusaktiviteter kan innebära merkostnader! Dessa kostnader
är inte inkluderade i vår vecka!)
De många stigarna leder dig till någon magisk kraft plats där man kan simma eller
kanske vill du, helt enkelt, bada på stränderna som är tillgängliga!
Marholmen är lämpligt för barn och personer med funktionsnedsättningar samtidigt
som det är stället dit du kan ta med dig dina små husdjur! Så mycket finns att se och
göra! Det skickliga teamet på Marholmens restaurang serverar mat för alla
födoämnesintoleranser och erbjuder också en stor variation på sin mat. Så det finns
inget att oroa sig för beträffande det du kan tänkas behöva, låt oss bara veta så
hjälper vi till att reducera all eventuell stress.
Vi ser fram emot att träffa dig, om detta är din första gång tillsammans med oss!
För mer information gå till: www.therhythmoflife.se, där finner du allt du söker. Men
om vill ha ytterligare hjälp så skriv ett mejl till: info@jeffjones.se
Veronika Lundholm, vår koordinator besvarar gärna de frågor du kanske har.
Jeff Jones & Team.

