
    INVITASJON 
         Bli med på trinn 2  
         Loven om tiltrekning 

 

 

Dere som har deltatt på workshop i Loven om Tiltrekning har nå mulighet til å  
være med på trinn 2.  
Kurset holdes som tidligere avtalt i Roma i tidsrommet  
31. mai til 4. juni 2010. 
 

Vi tar utgangspunkt i og bygger videre på beskrivelsene og øvingene i teknikker 
fra Trinn 1. Går enda et steg videre med trening i nye teknikker og grundigere 
gjennomgang av gamle og nye tema.  
 

Program: 
Mandag 31. mai  
Avreise Gardermoen kl 09.25 (Torp kl 10.40) Ankomst Fiumencino Roma kl. 13.40 (kl 14.00 fra Torp) 
Felles transport fra flyplassen (for de som kommer med samme fly) 
Kl. 14.30  Ankomst og innsjekking Hotellet 
Kl. 15.30 – 17.30 Bli kjent, oppstart. Resten av kvelden er fri 
 
Tirsdag 01. juni og torsdag 03. juni 
Kl. 10.00 – 17.00 Kurs hele dagen, med felles lunsj  
Visualisering, teori og øvelser - Tilgivelse - De 7 universelle lovene og hva sier de. 
Loven om det motsatte. 
 

Onsdag 02.juni 
Denne dagen er satt av til å oppleve Roma. Vi anbefaler en rusletur i Roma 
sentrum for å oppleve kulturen og besøke severdigheter. Eller nyte livet på en 
uterestaurant. Vi får gode tips og anbefalinger av Catharina. 
 

Fredag 04.juni 
Kl.10.00 – 11.30 Oppsummering og veien videre 
Felles avreise til flyplassen for de som har hjemreise kl 13.40 til Gardermoen.  
(til Torp går flyet kl 06.55 fra Fiumencino Roma ) 
 

Utenom de fastsatte tidene har dere muligheten til selv å velge hva dere vil. Vi ligger midt i Roma sentrum så 
det er gangavstand til ulike severdigheter og spisesteder. 
 

Pris: Kr 5.900,- inkluderer kursmateriell, felles måltider, overnatting i dobbeltrom m/frokost, felles transport 
til og fra flyplass i Roma. 
Bindende påmelding til: post@glittenberg.no med navn, adr. e-post, mob.tlf 
Innbetaling til konto nr. 1604.03.39098 ved påmelding 
 

For mer informasjon kontakt:  Laila:  laila@glittenberg.no tlf 918 34 903 
         Anne Mette: ams@peripeti.no  tlf 997 29 581 
 

www.glittenberg.no 
 

Vel møtt på kurs i Roma 
Anne Mette           Laila 
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