
VÄLKOMMEN  
 
- på en vecka av samvaro 
utöver det mesta. 
 
Château Garreau är en restaurerad 
vingård som gruppen har helt för 
sig själv. Gården blir under veckan 
ett rofyllt paradis av skönhet för 
våra inre processer.  
 
Vedic Art kombineras med Bohm 
Dialog och stöds av det vackert 
omringande och böljande 
vinranksklädda landskapet.  
 
Château Garreau ligger strax 
utanför byn Cadillac, 30 minuters 
bilväg från Bordeaux.  
Granngårdarna är vingårdar vars 
byggnader bidrar till en ytterst 
njutbar upplevelse av oändligt 
vacker natur och kultur.  
 
TEMA 2016  
Förutom genomgång av Vedic Arts 
17 principer är årets tema “FÄRG 
& STRUKTUR”. 

VEDIC ART & 
BOHM 
DIALOG  
 
Vedic Art hjälper 
dig att att hitta din 
egen skapar-glädje 
och kraft.  Ett 
målande befriat från 
hierarkier. Alla är välkomna oavsett 
om du är nybörjare eller har målat i 
flera år.   

Om du inte känner till Vedic Art 
sedan tidigare deltar du i 
Grundkursen i Vedic Art.

Om du redan gått Grundkursen är du 
välkommen till Fortsättnings-kursen 
i Vedic Art.  
 
Om du är Vedic Art lärare eller Vedic 
Art målare sedan länge - Välkommen 
på fördjupning med Bohm Dialog.  
 
I Bohm Dialog samtalar vi i grupp 
från hjärtat, vilket ger medvetande 
ökning och vackra djup av vår 
förståelse för de olika begreppen i 
Vedic Art.  
 

!

VEDIC ART  
-BOHM DIALOG, QIGONG & MASSAGE
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Enastående skönhet, lugn, oändligt vackra miljöer.
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MAT & DRYCK  
 
I Frankrike handlar mycket om 
vilka råvaror och vilken dryck som 
ska tillagas och intas.  
Vi njuter här en hel vecka med 
underbara smakupplevelser från 
frukost buffén om morgonen, som 
gärna förtärs vid poolen, till de 
skapelser som kockar tillreder ur 
de härligaste råvaror från trakten. 
All mat, bordsviner och dryck är 
inkluderat under veckan och även 
ett par besök på pittoreska och 
vackra restauranger.  

UTFLYKTER & 
OMGIVNING 
 
För de som vill se lite av 
omgivningarna bjuder vi besök 
hos några av våra grannar, 
vinbönderna. Vi smakar deras 
egentillverkade viner och reser en 
dag till Atlanthavet för besök i 
ostronbyn L’Herbes vid Arcachon, 
där 80% av alla ostron som äts 
kring Medelhavet har sitt 
ursprung. Här njuter vi sagolik 
omgivning och smakar havets 
läckerheter till det vita vinet.

DETTA INGÅR  
 
- Gruppen har hela Château 
Garreau för sig själva. Vi använder 
de stora verandorna, den härligt 
stora ateljén, alla stafflierna, 
gräsytorna, poolen, de stora 
salarna. Allt är våra lärdomsytor 
under veckan.  
 
- Träning och utbildning i Vedic 
Art, Bohm Dialog, Qigong och 
massage övningar.  
 
- Allt konstnärs material.  
 
- Château Garreau har 8 
dubbelrum som deltagare bor i.  

- Sänglinne och handdukar ingår. 

- Vi har två minibussar till vårt 
förfogande under veckan. På 
gården finns även cyklar samt 4 
hästar för den som kan och vill. 

- Vi hämtar & lämnar vid 
flygplatsen i Bordeaux eller i 
Biarritz.  
 
- I huvudbyggnaden finns 
trådlöst internet.
 
 
 

DETTA INGÅR 
YTTERLIGARE  
- Utflykter.
- Vinprovningar.
-Helpension, bordsdryck och vin.
- Ett par restaurangbesök.  
 

RESA TILL CHATEAU 
GARREAU 

Easyjet och fler flygbolag reser till 
Bordeaux för fina priser.  
Se gärna www.dohop.com  för 
prisförslag.  
 
Vi hämtar och lämnar med bil i 
Bordeaux, det ligger 30 min från 
Chateau Garreau. Vi kan även hämta 
från Bordeaux tågstation som heter 
St Jean. Välkommen!
 
 

Här finns bilder och videos - låt dig inspireras !  
www.garreau.se 
www.evolvia.is
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LÄRARE  
Matilda Gregersdotter är lärare i Vedic Art samt 
MCC, Master of Certified Coach, hos ICF. Hon 
driver coach tränings företaget Evolvia på Island 
sedan 10 år. Se filmer på www.evolvia.is 

Annica Andersson från Avesta är lärare i Vedic 
Art sedan 2006. Annica är utbildad av Curt 
Källman som är grundare av Vedic Art. Hon är 
bildtolkare & Jyotishastrolog. Se hemsida
http://www.helheten.se/ 

INTE INKLUDERAT 
Resa till och från Bordeaux. 
 
KOSTNAD   
11.000 kr i dubbelrum på nedre planet, delad 
dusch och toalett  
13.000 kr, dubbel-herrgårdsrum med egen dusch 
och toalett  
2.000 kr tillägg för enkelrum i mån av tillgång  

ANMÄLAN 
Arrangör är Garreau AB.  
Anmälan och betalning av 
anmälningsavgift 2.000 kr sker till  
Chateau Garreau AB, bankgiro 867-8575
Organisationsnummer 556875-4849  
Skicka din information till,  
mail: ulla@garreau.se  
tel: +46(0)176-265155 
 
Mer information 
Matilda +354 822 35 10, matilda@evolvia.is 
Annica +46 73 976 7365, info@helheten.se  

SAGT OM VEDIC ART 
 
“Det är som om man hittar 
livsvisdom.”  
 
“Givande & utmanande lek med 
färger.” 
 
“En forskning som är för mig.”

“Blir förvånad över mig själv. Jag 
ser mer nu.”  
 
“Som om något annat än jag håller 
i penslarna.”  
 

SAGT OM BOHM DIALOG  

“En slags samtal ur meditation på 
ett tema.” 

“Att lyssna och tala med öppnare 
hjärta.”  
 
“Att lyssna och känna vad som 
föds i mig - ge ord på tanke och 
känsla, för mig själv, fast med 
andra.”  

“Att bygga på fleras erfarenhet. Att 
hitta dialoger som försvunnit.”  

SAGT OM CHATEAU 
GARREAU  

“Ett transformations palats.”
 
“En sällsamt rofylld och besjälad 
plats där sinnerna stimuleras.”
 
“En plats där tiden står stilla.”  
 
“En samlingspunkt i meditativ 
miljö för eftertanke och njutning 
för kropp och själ.”  

 
FÖRVÄNTNINGAR  

Om du vill finna mer av dig själv.  
Om du vill nära dig.  
Om du vill pyssla om dig själv.  
Om du vill njuta.  
Om du vill utmana dig själv.  
Om du vill känna dig omtyckt.  
Om du vill fylla på dina resurser.  
Om du vill lära om dig själv.  
Om du vill leka.  
Om du vill ge dig själv en gåva.  
Om du vill öppna dig ännu mer.
Om du vill upptäcka fler vidder.  
Om du vill se mer...  
Då är du vaaarmt välkommen! 
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