
LOKALE 5:  FOREDRAG - Lørdag den 2. november 
 

Kl. 10.45-11.30: Bjarne G. Hansen: 

Hvis du ønsker, at være lykkelig, må du lære, at elske dig selv... Mit hjerte brænder for, at hjælpe mennesker til, at elske sig selv og 

finde glæde og lykke i livet. Uanset hvad livet har bragt os, af triste og tunge oplevelser, så kan vi gennem rejsen til " Det indre barn" 

heale de sårede følelser, fra vores opvækst, som står i vejen for, at vi kan elske os selv. Når vi lærer at elske os selv, og får ryddet op i 

den bagage, som vi har med os, så kan vi igen skinne med det smukke lys, vi blev født med. Gennem arbejdet med "det indre barn", vil 

vi være i stand til, at mærke, at livet er en stor og dyrebar gave.  

 

Kl. 11.45-12.30: Nancy Fensman: Klarsyn og afdøde kontakter: 

Jeg får kontakt til de afdøde sjæle, som er i den åndelige verden. De tilstedeværende personer kan få en hilsen fra deres nære, som de 

har mistet, der kan være til stor trøst og give indre ro samt afklaring. 
 

Kl. 12.45-13.30: Lone Gellert, Kinesiolog: 

Vil du se hvordan en kinesiologitest foregår? Og få tip til dig selv? 

I kinesiologien kommunikerer man med hele systemet ved hjælp af en meget simpel men helt fantastisk muskeltest. Kroppens celler  

husker alt, hvad vi har oplevet. Det ligger gemt i bevidstheden, underbevidstheden og i kroppen.   

Jeg bruger telepati og kinesiologi til behandling af heste og hunde, så de fungerer i hverdagen og ved toppræstationer. Jeg hjælper  

mennesker med stress, eksamensangst, skoleudfordringer, smerter, gamle mønstre, nye mål m.m.  

Kom og hør om hvordan jeg behandler og om de kurser jeg holder i telepati og kinesiologi.  
 

Kl. 13.45-14.30: Birgitte Lysemose:  

(For)bliv langtidsholdbar - også i en stresset hverdag 

Hvordan bevarer jeg min ro og energi? 

Kroppen sender hele tiden signaler, som vi selv må oversætte, forstå og handle på. 

Hvad kan jeg bruge lyd, kinesiologi og Bachs blomsterdråber til i den forbindelse? 

Birgitte Lysemose 

Helhedskinesiolog, børn-og ungerådgiver, folkeskolelærer, trivselsvejleder, og integreret lydbehandler 
 

Kl. 14.45-15.30: Bodil Nielsen: Sjælerejse 

Hvordan foregår en sjælerejse? 

Hvad kan jeg bruge en sjælerejse til? 

Hvad er formålet med at tage på en sjælerejse? 
 

En fortælling om hvordan jeg bruger sjælerejse som et terapeutisk redskab. 
 

 


