Global Inspiration
Conference
Den årliga andningskonferensen
återvänder till Sverige efter 25 år!

Rättvik, Sverige
15-22 augusti 2021

Global Inspiration Conference

Global Inspiration Conference (GIC) är ett veckolångt internationellt firande av andningspedagogik!
Konferensen är öppen för alla - du är hjärtligt
välkommen med eller utan tidigare erfarenhet av
andningspedagogik. Forumet är en upplyftande,
samskapad och öppenhjärtig sammankomst med
världsledande lärare och föreläsare. Du erbjuds en
plattform för att lära, utforska och transformeras
genom andningens kraft. Temat för GIC 2021 är att
utforska medvetandet.

Andningspedagogik

Välkommen att utforska
andningens kraft under en vecka!

www.gic2021.com

Andningspedagogik är en form av medveten
andning som går bortom de fysiska aspekterna av
in- och utandning. Tekniken används för att skapa
mentalt, emotionellt och fysiskt välbefinnande
liksom för att främja personlig utveckling. Den kan
hjälpa till att frigöra känslomässig turbulens och
lugna sinnet. Studier visar att andningspedagogik
hjälper tillstånd så som depression, oro, missbruk
och PTSD. Det finns många traditioner inom
andningspedagogik, däribland Frigörande andning,
Holotropisk andning, Pranayama och andra metoder som finns representerade under GIC 2021.

Program: 15-22 augusti 2021

Den 15 augusti är incheckningen öppen kl.
14.00-17.30. GIC-teamet kommer att hjälpa
dig att checka in. Vi samlas för en gemensam
välkomstceremoni mellan kl. 18.00-19.00.
Middag serveras därefter, kl. 19.00-20.30.
Det dagliga programmet den 16-21 augusti
börjar med en morgonsamling efter frukost
där dagens program presenteras och bestäms.
Internationellt erkända ledare inom andningspedagogik erbjuder workshoppar och föreläsningar under dagarna. På kvällarna hålls gemensamma aktiviteter såsom musik, konserter
och dans. Ett detaljerat program publiceras på
www.gic2021.com.
Sista dagen efter frukost hålls en avslutningsceremoni kl. 9.00-10.30. Efter ceremonin har
du valet att för en extra kostnad stanna kvar
och äta lunch i restaurangen. Utcheckning
sker före kl. 11.00.

Så tar du dig till GIC

Rättvik är beläget ungefär tre timmar nordväst
om Stockholm.
Res med bil: För GPS, använd adressen: Stiftsgården, Kyrkvägen 2, 795 32 Rättvik.

Plats: Stiftsgården Rättvik

Konferensanläggningen Stiftsgården Rättvik är
belägen precis utanför Rättvik vid sjön Siljan i
Dalarna. Rättvik är känt för sin tradition av folkmusik, historiska platser och vackra natur. Utöver GIC-programmet finns möjlighet till aktiviteter så som att promenera i närliggande natur,
ta cykelturer, bada, paddla kanot och basta.
Den rullstolsanpassade anläggningen har flera
workshopsalar, meditationsrum, en restaurang,
inomhusbastur och en bastu vid sjön. Det finns
även tillgång till gratis Wi-Fi. Maten är närproducerad och i stor utsträckning ekologisk och
rättvisemärkt. Stiftsgården Rättvik är alkoholoch drogfritt.
Du har möjlighet att bo i enkel-, dubbel- eller
trippelrum, eller i sovsalar med 4-12 bäddar.
Priset per person för helpension och logi varierar från 5090-6160 SEK för en säng i sovsal till
9010 SEK (enkelrum), 7896 SEK (säng i dubbelrum) och 7360 SEK (säng i trippelrum). För mer
information, vänligen besök www.gic2021.com.

Res med tåg: Boka dina biljetter till och från
tågstationen “Rättvik” på www.sj.se.
Res till Sverige med flyg: Du kan flyga in till
vilken som av Stockholms flygplatser. Vi rekommenderar Stockholm Arlanda (ARN). Här kan
du hyra bil eller ta tåget direkt till Rättvik.

Konferensavgift

För att säkra din plats på konferensen krävs
att du betalar både konferensavgiften och
avgiften för helpension och logi. För bokning,
vänligen besök www.gic2021.com.
Early bird - innan 1 december 2020
IBF-medlem: 3860 SEK
Ej IBF-medlem: 4390 SEK
Fullt pris från och med 1 april 2021
IBF-medlem: 4290 SEK
Ej IBF-medlem: 4990 SEK

GIC 2021-organisation

GIC är ett årligt återkommande evenemang

som organiseras av medlemmar i International
Breathwork Foundation (IBF). IBF grundades på
den allra första GIC som hölls i Sverige 1994.
Konferensen återvänder nu till Sverige efter att
den har turnerat världen över de senaste 25
åren som ett årligt evenemang. GIC växer varje
år med fler spännande workshoppar och deltagare. GIC 2021 organiseras av Bo Wahlström,
Igor Dzeba, Marika Grankvist och deras team.

Kontaktinformation

För mer information, vänligen besök hemsidan
www.gic2021.com. För ytterligare uppdateringar,
gå till Facebooksidan GIC 2021. Du kan även
mejla oss på info@gic2021.com.

*Priser inkluderar moms.
Vi välkomnar de som ännu inte är medlemmar att gå med i International Breathwork
Foundation (IBF). Registreringsinformation
finns på www.ibfbreathwork.org .

Vi ser fram emot att träffa dig på GIC 2021!

