
LOKALE 5:  FOREDRAG - Søndag den 3. november 
 
 

Kl. 10.30-11.15: Bo Petersen: 

Foredraget handler om mulighederne i åndedrætsterapien og hvordan vi aktivt kan bruge vores åndedræt til at slippe gamle 

mønstre, traumer og begrænsende overbevisninger. Det bevidst sammenhængende åndedræt er grundlaget i terapiformen, 

som udover at hjælpe med at slippe psykologisk materiale også styrker dit immunforsvar. Der vil undervejs være mulighed for 

at prøve et par åndedrætsteknikker, der kan hjælpe dig i en stresset hverdag. 
 

Kl. 11.30-12.15: Henrik Schultz: 

Det er ikke bare naturligt, det findes i din krop. ASEA er verdens første og eneste tilskud med de vitale Redox Signalmolekyler, 

der beskytter og reparerer dine celler. Resultatet er bedre energi, bedre søvn, færre smerter og en langsommere ældning af din 

krop. Lyder det interessant, så kom og få hele forklaringen her på messen.  
 

Kl. 12.30-13.15: Elliane Tinet: Kanalisering og healing fra pleiaderne 

Jeg hedder Elliane og er 5 dimensionel powerhealer, sjæleformidler og clairvoyant vejleder. 

Til dette foredrag vil jeg fortælle dig lidt mere om den ny tids energi, og hvordan jeg fungerer som kanal for disse energier.  

Jeg vil åbne mig op som kanal og komme med beskeder og healing til jer fra pleiaderne, commandant Ashtar og hvem der ellers 

dukker op og vil hjælpe under healingen.  

Energierne vil være meget høje men utrolig kærlige. De sørger for, at du får præcis den healing, du har brug for. 
 

Kl. 13.30-14.15: Bente Fisker: Kan cancer og andre sygdomme forebygges?  

Kom og hør et spændende foredrag med zoneterapeut og kinesiolog Bente Fisker om, at kunne slippe blokerede følelser og 

traumer og vide, hvad ægte egenomsorg er www.bente-fisker.dk    

Bente vil fortælle om sit liv og sine erfaringer med følelseslivet. Hun vil blandt andet komme ind på, hvordan vi kan få svar fra 

kroppen på alt det, vi går og indtager og fylder vores hverdag med af oplevelser, samt hvordan vi kan slippe dette, for at 

tilfredsstille kroppen. De svar, kroppen kommer med, kan vi arbejde med her og nu, så vi kan styrke krop og sind. Kroppen vil 

fra fødslen kun være rask så, hvad er det kroppen gemmer på? Bente har specialiseret sig i dette arbejde og brænder for at 

hjælpe mennesker, der sidder fast i livet og gerne vil have det tilbage. 

Bente har udover, at være registreret alternativ behandler med klinik siden 1999, været på arbejdsmarkedet i 30 år som 

laborant og miljøarbejder og kender derfor mange udfordringer fra hverdagen, som hjælper hende til at forstå mennesker. 
 

 

Kl. 14.30-15.15: Helle N: Sjælens påvirkning på din selvudvikling 

Den sjælelige påvirkning kan skubbe din personlige udvikling i positiv og/eller i negativ retning. 

Sjælen placering i kroppen er ikke altid i balance i forhold til dine chakraer. Det lyder rigtig skørt – det ved jeg godt.  

Hvor ved jeg det fra, om sjælen sidder korrekt i kroppen? Det kan jeg se om den gør ved blot at slå et blik på kroppen. 

Jeg oplever det ofte hos mennesker der kommer i min klinik at der er en ubalance mellem krop og sjæl. 

Hvordan kan det ske at sjælen forskubber dig i kroppen?  

Hvilken betydning har det for krop, psyke, celle og sjæl? 

Hvordan kan det rettes op igen? 

Hvad kan ellers sjæleligt påvirke min selvudvikling? 


