Foredrag forår 2022
12. jan.

9. mar.

ved healer og kanal Pia Rosenberg www.frurosenbergsunivers.dk
Hvad er dragehealing? Hvordan hjælper deres energier os?
Pia vil fortælle om, hvordan dragerne kom ind i hendes liv. Hvordan
hun bruger dem, som healer og i sit hverdagsliv.

Coach, healer og sjælelæser - Min vej!
ved sjælelæser Malene Silbo www.malenesilbo.dk
Malene vil give et indblik i, hvad livet har bragt hende, og om
hvordan hun nu kan se tilbage på sit liv som en rød tråd, der har ført
hende dertil, hvor hun er i dag.

Pia vil også komme ind på det at være stjernesjæl og hvordan man
ved hjælp af dragerne kan få en god oplevelse af Jordens energi.
Stil endelig spørgsmål.

Malene vil fortælle om, hvordan hun fik smag for den alternative
verden, og hvordan hun blev hjulpet og guidet igen og igen.

I løbet af aftenen vil Pia lave en siddende gruppe meditation og
healing, hvor du vil få mulighed for at opleve dragernes energi.

Aftenen vil også byde på en eller flere smagsprøver på healing m.m.
Det er Malenes ydmyge håb, at der må være inspiration at finde, for
den enkelte deltager ved aftenens foredrag.

9. feb.

13. apr.

Aften om shamanisme
ved Ada (Corsi) Coming Wind www.sacredspace.menneske.dk
Ada vil fortælle om kernen og teknikker i shamanisme samt give en
smagsprøve i visualiseringsform ved hjælp af tromme og razlalyd.

Når kroppen husker det du vil glemme
ved Rosenterapeut og sygeplejerske Anja Huss
www.anjahuss.dk
Der er stor forskel på at kende sin historie, og så rent faktisk mærke
i kroppen, hvordan det var. Det er en helt anden indsigtsfuld
oplevelse.

Dragehealing og drager

Plads til spørgsmål og muligvis fællessang.

11. maj

Spirituel familieopstilling

Typisk er det, vi har ønsket at glemme, oplevelser som på et
tidspunkt var for overvældende for os at mærke. Vi måtte spænde
op i vores muskler, forsvinde op i hovedet eller ud af kroppen for at
kunne overleve og komme igennem det.

ved Maibritte Allsand www.soulwork.dk

På denne aften vil vi via en øvelse og en demonstration på en af
deltagerne få en oplevelse af, hvordan man via Rosenmetodens
blide og nærværende berøring kan skabe kontakt til kroppen, så den
kan føle sig tryg nok til igen at mærke livet.

ro i hjerte, sjæl og krop.

At kende dig selv, er den største gave du kan give dig selv.
, vil du have mulighed for at være

Indsigt starter med din familiehistorie.
Familiedynamikker er stærke understrømme, som du ikke
nødvendigvis er bevidst om eller fornemmer, men som har stor
.

Er du interesseret i at udforske din familiehistorie, er metoden
familieopstilling fremragende.
: At prøve familieopstilling. At
opleve hvordan det virker. At se, hvilke powerfulde effekter
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skjulte familiedynamikker.
Maibritte er med dig hele vejen til at guide, forklare og formidle
indsigt, og kombinationen af disse, vil gavne din proces med at
.
Ret til ændringer forbeholdes.

Velkommen i Natur-Balance-Huset
Du møder os kl. 19.30 - ca. 21.30 (der er en pause med mulighed for at købe the,
kaffe og kage). Datoer - se midt i folderen.
Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde, Indgang 2

Vores mål
er at give mulighed for, at foredragsholdere og gæster kan blive til inspiration og
glæde for hinanden ved at kunne udveksle erfaringer om alternative behandlingsmuligheder, sund levevis og personlig udvikling.
Der er gratis adgang. Tilmelding til Kirsten på mail/sms.
Tidligere foredrag:
Mød en Bedemand - ved bedemand Helle Albek www.anstaendigbedemand.dk
og Livsmentor Løkke Munk Kirkegaard
Klarsynsaften - ved clairvoyant og healer Methe Bengtsson www.methe.dk
Hvordan Hypnose kan forbedre dit liv - ved certificeret hypnoseinstruktør
John Erik Madsen www.shinehypnose.dk
Astrologisk kig på 2021-22 - Vandbærerens Tidsalder
ved Diplom-astrolog Sussie Baun Madsen www.himmellysene.dk
Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte:
Kirsten Busk
Hanne Stabell Jensen mob. 4022 8266
mob. 4051 0221
Karina Jensen mob. 3116 7866
mail: natur.balance.huset.skovlunde@gmail.com
Flere alternative aktiviteter: Facebook under Natur Balance Huset Søborg.

Logo udført af Lis Kipper

Natur-Balance-Huset i Skovlunde
tilbyder foredrag
inden for krop, sind og ånd
Facebook - Natur-Balance-Huset i Skovlunde
www.bib.ballerup.dk/arrangementer

