
LOKALE 7:  WORKSHOPS - Søndag den 3. november 

Kl. 10.30 - 11.15: Mette Olesen: 

Engle – har du snakket med din engel i dag? 

Hvordan skaber du kontakt til en engel? 
 

Kl. 11.30 – 12.15:  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. 12.30 – 13.15:  Maren Elsebeth Nielsen:  

Foredrag / demonstration af Bowtech – Bowen Terapi 

Bowtech er en blid behandling hvor vi med tryk og rul på bindevævet stimulerer kroppen til at helbrede sig 

selv. 

Vi fortæller om hvor Bowen Terapi stammer fra og hvad der sker i kroppen og ikke mindst hvad du kan få ud 

af en behandling med Bowtech. 

Under foredraget demonstrerer vi hvordan en behandling foregår. 

Jeg blev Bowtech – bowen behandler i 2003, og efter nogle år som behandler med mange positive resultater. 
ønskede jeg at videregive teknikken til andre interesserede. Jeg deltog i flere videregående Bowtech kurser, og jeg fik 
mulighed for at følge forskellige instruktører, bl.a. fra England, Tyskland og Danmark.  
I 2011 blev jeg godkendt som instruktør  af The Bowen Therapy Academy of Australia. -  B.T.A.A.  
 

Kl. 13.30 – 14.15: 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. 14.30 – 15.15: Marit Blom: Gongbliss Workshop: 

Se  ovenstående 


