Global Inspiration
Conference
De jaarlijkse conferentie over ademwerk
keert na 26 jaar terug naar Zweden!

Rättvik, Zweden

Global Inspiration Conference

De Global Inspiration Conference (GIC) is een
7-daags internationaal feest van de Adem. Het staat
open voor mensen van alle leeftijden en achtergronden, met of zonder ervaring met Breathwork.
De conferentie is een opbeurende en openhartige
cocreatie met toonaangevende ademtrainers en
sprekers. Deze bijeenkomst creëert voor de deelnemers een platform om te leren, te ervaren, te
ontdekken en te transformeren door de kracht van
de adem. Het thema voor de GIC 2021 is “Verkennen van het bewustzijn”.

15-22 augustus 2021

Breathwork

Welkom om gedurende een week
de kracht van de adem te verkennen!

www.gic2021.com

Ademwerk is een vorm van bewuste ademhaling
die verder reikt dan de fysieke aspecten van in- en
uitademen. Het staat bekend als een body-mindtechniek om zowel mentaal, emotioneel als fysiek
welzijn te creëren, maar ook om persoonlijke
transformatie te bevorderen. Ademwerk helpt
emotionele stress los te laten en de geest te ontspannen. Studies tonen aan dat Ademwerk nuttig
is bij aandoeningen als depressie, angst, verslaving
en PTSS. Het kan ook gebruikt worden als een
spirituele techniek om je met je ziel te verbinden.
Er zijn veel verschillende tradities van Ademwerk,
waaronder Rebirthing, Pranayama en e.a. die vertegenwoordigd zijn op de GIC 2021.

Programma: 15-22 augustus

Op 15 augustus is de check-in van 14.00 tot
17.30 uur. Het GIC-team zal je helpen om in te
checken en om je op je kamer te settelen. Iedereen komt tussen 18.00-19.00 uur bijeen voor
een welkomstceremonie. Het diner wordt na
afloop daarvan geserveerd, 19.00-20.30 uur.
Het dagelijks programma, 16-22 augustus, begint
met een ochtendvergadering na het ontbijt. Bij
die bijeenkomst wordt het programma van de
dag gepresenteerd en opgesteld. Bekende begeleiders op het gebied van Ademwerk zullen
workshops en lezingen geven. Daarnaast hebben
ook deelnemers de mogelijkheid om workshops
te presenteren. ‘s Avonds zijn er gemeenschapsactiviteiten, zoals muziek, concerten en dans. Een
uitgebreid programma wordt gepubliceerd op
de GIC 2021 website.
Na het ontbijt op de laatste dag van de GIC, zal
er een slotceremonie plaatsvinden, 9.00-10.30
uur.
Bezoek onze website voor meer informatie als je
vroeger wilt aankomen of je je verblijf wilt verlengen.

Hoe geraak je op de GIC

Rättvik ligt ongeveer drie uur ten noordwesten
van Stockholm.

Met de auto: voor de GPS gebruik je het adres
Stiftsgården, Kyrkvägen 2, 795 32 Rättvik.

Venue: Stiftsgården Rättvik

Het conferentiecentrum Stiftsgården Rättvik ligt
net buiten het pittoreske stadje Rättvik aan het Siljan-meer in centraal Zweden. Rättvik staat bekend
om zijn historische traditie van volksmuziek, oude
gebouwen en zijn prachtige natuur. Mogelijke activiteiten in het centrum buiten het GIC-programma
zijn natuurwandelingen, fietsen, zwemmen, kanoën
en sauna’s nemen.
Het rolstoeltoegankelijke centrum heeft verschillende workshopzalen, meditatieruimtes, een restaurant, binnensauna‘s en een sauna aan het meer.
Er is ook gratis toegang tot wifi. Het eten in het
centrum is bereid met lokaal geproduceerde producten van hoge kwaliteit, waarvan veel biologisch
en fair trade. De locatie is alcohol- en drugsvrij.
Je hebt de keuze om in een eenpersoons-, tweepersoons- of driepersoonskamer te verblijven, of in
slaapzalen met 4 tot 12 bedden. Prijzen per persoon voor volpension en accommodatie variëren van
5090-6160 SEK voor een bed in de slaapzalen, tot
9010 SEK voor een eenpersoonskamer, 7896 SEK
(bed in een tweepersoonskamer) en 7360 SEK (bed
in een driepersoonskamer). Voor meer informatie
en reserveringen ga naar www.gic2021.com .

Met de trein: boek je tickets van en naar het
treinstation “Rättvik” www.sj.se .
Met het vliegtuig naar Zweden: je kunt naar elk
van de luchthavens in Stockholm vliegen. Wij bevelen Stockholm Arlanda (ARN) aan. Daar kan je
een auto huren of een trein nemen die je rechtstreeks naar Rättvik brengt.

Conferentiekosten

Om je plaats op de conferentie veilig te stellen,
moet je het GIC-bedrag en het bedrag voor
pension en accommodatie volledig betalen. Ga
om te boeken naar www.gic2021.com .
Vroegboeking - tot 1 december 2020
IBF-lid: 3860 SEK
Niet-IBF-lid: 4390 SEK
Volledige prijs - vanaf 2 december 2020
IBF-lid: 4290 SEK
Niet-IBF-lid: 4990 SEK
* De prijzen zijn inclusief btw.

We verwelkomen zij die nog geen lid zijn van
de International Breathwork Foundation (IBF).
De info om in te schrijven staat op
www.ibfbreathwork.org .

GIC 2021 Organisatie

De GIC wordt jaarlijks georganiseerd door leden
van de International Breathwork Foundation. IBF
werd opgericht tijdens de eerste GIC die in 1994
in Zweden werd georganiseerd. De conferentie
heeft de afgelopen 26 jaar als een jaarlijks evenement de wereld rondgereisd en keert nu terug
naar Zweden. De GIC groeit elk jaar met meer
spannende workshops en deelnemers met verschillende achtergronden. De GIC 2021 wordt
georganiseerd door Bo Wahlström, Igor Dzeba,
Marika Grankvist en hun team.

Contact

Meer informatie vind je op de website www.
gic2021.com . For additional updates, go to the
Facebook page GIC 20201 You can also e-mail us
at info@gic2021.com .

We kijken ernaar uit om je te zien op de GIC 2021!

