
Balansenøkler II 
Bømlo 26 - 27 september 2014 

 

 
 

Velkommen til en helg med qigong, meditasjon og oppmerksomt nærvær 
 
Sted: Meling skule, Melingsheio 20, 5430 Bremnes  
Tid: Fredag kl.16.30–20.30 Lørdag kl 10–16 
Pris: kr 2.100,- inkl. DVD, frukt, te og kaffe  
Kursleder: Merete Sparre 
 
Balansenøkler er et kurs for deg som vil lære å balansere bedre i en krevende hverdag, som er i ferd med å 
gjenvinne helse og livslyst etter sykdom, eller rett og slett ønsker påfyll og inspirasjon – som fagperson i arbeidet 
med andre, eller i arbeidet med egen vekst og utvikling. 
Balansenøkler II er for deg som har deltatt på Balansenøkler I. På trinn en var kroppen utgangspunktet 
for balansen mellom oppe/ nede, foran/ bak, innpust/ utpust, indre/ ytre osv. Trinn to vil handle om 
mentale strategier og øvelser og balanseforhold som fortid/ nåtid/ fremtid, se/ høre/ kjenne, assosiert/ 
dissosiert og jeg/ du, ankring og forandringsgrammatikk. Vi arbeider også denne gangen med qigong,  
meditasjon/ avspenning og treningen ledsages som alltid av små forelesninger. 
 
Merete Sparre er utdannet psykomotorisk fysioterapeut, kommunikolog og lærer i taiji og qigong, med  mer enn 
tjuefem års fartstid som kurs-og foredragsholder. Merete arbeider med alle slags mennesker,  både syke og friske. 
Hun driver ME-veiledningen, et trenings- og veiledningstilbud til mennesker med CFS/ ME, deres pårørende og 
behandlere. Hun er også timelærer på Norges musikkhøgskole. Kurs i Balansenøkler holder hun over hele landet, og 
hver sommer på klosteret Il Convento i Italia. Merete er forfatter av boken Balansenøkler - om å balansere kroppen og 
livet.  
 
Påmelding innen 5. september til:   
Kontaktperson: Eldbjørg M Nesse 
Mob.tlf.: 908 54 558 (hverdag  e. 16.00 og helg) 
Fasttlf.: 53 42 19 36 (hverdag  e. 16.00 og helg) 
E-post: elbeemn@hotmail.com  
 
Du kan også ta kontakt med Merete Sparre på: 
Mob.tlf.: 918 92 193   E-post: msparre@tropos.no 
Les mer på www.tropos.no 

"Timene har fløyet - kroppen har blitt klokere" 

"Tankevekkende, inspirerende - godt balansert  
med hensyn til øvelser, forelesning, hvile, mat" 

"Noko er sett i gong. Eg er glad!" 
"En investering i egen helse. Helt topp!!" 

"Tusen takk for ei fantastisk helg!" 


