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Vad kan Q´ero göra för dig? 
 
Jag erbjuder dig att ta del av Q’ero indianernas urgamla kunskaper och 
tekniker. Det är verktyg för att nå din egen kraft, intuition och hälsa. En 
teknik du kommer att lära dig handlar om att bland annat förbättra dina 
relationer… 
Q´eros kunskap som är enkel och lekfull och samtidigt mycket kraftfull. 
Det är tekniker som är enkla att använda i vardagen!   
 
Lär dig denna kunskap som kan förändra ditt liv! Kursen ger dig bland annat en 
introduktion till de tre basteknikerna för energiarbete (arbete med levande energier) 
och mycket, mycket mer. De gamla Inka traditionerna har överlevt tack vare att Q´ero 
indianerna levt i en högt belägen, isolerad dal i Anderna.  
Inom naturandlighet är det viktigt att lära via att göra och uppleva och därför kommer 
vi att arbeta med övningar både inomhus och utomhus.  

 
När: Fredag 4 maj – söndag 6 maj. Kursen startar fredag kväll kl 20.00-21.30 , lördag 09.00-17.30 . 
                           söndag 09.00-13.00.  
Pris: 2.300 kr per person. I priset ingår Boende på Sydkoster med vandrarhemsstandard i delat dubbelrum 2 nätter. Tillgång 

till kök, dusch och wc, kursmaterial, kaffe och te i kurslokal. 
Exklusive: Lakan och handduk (går att hyra för 150kr per set). Mat medtages eller kan köpas i affären som är öppen 10 
– 16 på lördag, 

Plats: Ateljé Lövås Sydkoster, Strömstad. Vi kommer vara ute i naturen stora delar av helgen så ta på dig kläder anpassade till 
vädret.  

Praktisk  
information:            Avresa från Strömstad fredagar med Kosterbåten kl. 12.15, 14.30 eller 16.05. Du kan komma även 18.30 men då vill jag 

ha besked för kursen startar när alla kommit och senast 20.00. Avstigning: Ekenäs brygga. 
Från Ekenäs, Sydkoster söndagar 15.20 åter i Strömstad 15.50. 
  

Anmälan: Till Gun-Britt Nilsson 070-326 73 10,  e-post: gun-britt.almus@hotmail.com. Anmälan senast 2012-04-13 och betalning 
senast 2012-04-27. Betalning till bankgiro 5981-7841, Almus, Gun-Britt Nilsson 

 
Gun-Britt Nilsson som håller kursen har studerat för Juan Nunes del Prado men även studerat andra naturandliga 
traditioner. Gun-Britt är även utbildad klassisk feng shui konsult, slagrutegångare och homeopat.  
 

VäVäVäVälkomlkomlkomlkommen till en inspirerande och läkande helgmen till en inspirerande och läkande helgmen till en inspirerande och läkande helgmen till en inspirerande och läkande helg!!!!    
                                                                                                                                                                                                                        

                    GunGunGunGun----BrittBrittBrittBritt    


