
LOKALE 7: WORKSHOPS - Lørdag den 2. november 

Kl. 10.45 – 11.30:  Pernelle Lilliendal: 

Kom og mærk hvad MediYoga kan gøre for dig. 

Vi laver et kort program med blide øvelser og en meditation. 

Alle kan være med - også dig! 

Der kan lånes måtter at ligge på 
 

Kl. 11.45 – 12.30:  Peer Mathiesen: Clairvoyance, intuition, sanser og klarsyn. 

Opdag din indre styrke. Et minikursus hvor du på en sjov og underholdende måde vil opdage nye sider af dig selv. 45 minutter hvor 

du lærer at åbne mere op til den åndelige verden. 

Vi skal arbejde med: 

 Energiøvelser 

 Meditation 

 Clairvoyante øvelser 

 Brug af indfølingsevne 

Denne mini workshop er for dig som er sensitiv og som kan mærke og fornemme at der er andet end det fysiske liv. 

Hvordan kan du styre det i hverdagen og samtidig være i det? Hvordan kan du bruge dine evner til gavn for dig selv? 

Det kan jeg lære dig på denne spændende workshop. 

Praktisk: 

Du skal være fyldt 18 år for at deltage på workshop. 

Du må ikke være i psykisk ubalance eller tage beroligende medicin. 

En positiv tilgang løfter energien. 
 

Kl. 12.45 – 13.30:  Mette Mo: Harmoni i krop, tanker, hjerte & sjæl. 

 Hvordan skaber du balance og sammenhæng i din Aura, i ”dit personlige rum” 

 Indre projektions arbejde 

 Konkrete små øvelser til krop, tanker, hjerte og sjæl for at skabe harmoni og balance og løfte din energi og dine vibrationer 

så du kan stå frem i dit lys 

 Energi-, Engle- og Lysarbejde 

 

Kl. 13.45 – 14.30:  Marit Blom: Gongbliss Workshop: 

Til Helsemessen i Haderslev har du mulighed for at forkæle din krop og dit sind med et meditatiivt gongbad, hvor du bringes i en dyb 

ro, som du ikke troede mulig. Et gongbad er en oplevelse helt for sig selv, hvor du bades i lydbølger. Du ligger på en yogamåtte i 35 

minutter (Du kan låne en måtte af mig på messen) med et varmt tæppe over dig. Et gongbad påvirker hele kroppen, idet det virker 

helt ned på celleplan. Har du været opereret et sted i kroppen, er det meget muligt, at du mærker en svag behagelig sitren lige det 

sted. 

Dit nervesystem bringes i balance, spændinger løsnes og blokeringer opløses. Det er lidt ligesom at blive sat i opladeren. Vi ses til ren 

velvære for krop og sind.  Du vækkes blidt af vindklokker.  

Varighed i alt ca. 45 min. 

Pris: 100 kr 

Kl. 14.45 – 15.30:  Marit Blom: Gongbliss Workshop :  

Se ovenstående 


