S A L U T O G E N E S E

AM SEE

Tysk foredrag i Danmark
(med oversættelse)

Hjertes kraft
Hjertet som kilde for sundheden
Foredrag med Markus Peters
Mange civilisationssygdomme som forhøjet blodtryk, udmattelsessyndrom m.fl. har en skadelig virkning på
vores hjertevirksomheden. Derimod kan pleje af hjertevirksomheden påvirke de andre organsystemer og
dermed hele mennesket på en helbredende måde. I foredraget gøres rede for interessante erkendelser i den
moderne forskning , ligesom der gives praktiske informationer.
Dato:

Torsdag, d. 24. Oktober 2013

Entrè:

150 kr. Der serveres kaffe og boller.

kl. 19:30

Følg dit hjerte
– Men hvordan?

Seminar med samtaler, refereter og iagttagelsesøvelser med Markus Peters
Også Den lille Prins (Antoine de Saint-Exupéry) siger : ” Man ser kun godt med hjertet !”
I dette seminar stiller vi os spørgsmålet: Hvordan gør jeg det?
Forskning igennem de sidste 10-15 år beviser, at vi med vores hjerte kan finde en anden tilgang til os selv /
til en åndelig verden. Hjertet er et iagttagelsesorgan for følelser. Vi kan gennem vore følelser øve indflydelse
på hjertet, og over hjertet på det vegetative nerve- system og derved også på hele vores organismes
rytmiske styring. Endvidere kan vi gennem hjertets kraftfelt forandre vor omgivelse.
Derved har vi et magtfuldt instrument der kan hjælpe os, når det gælder om at realisere vore mål. I
seminaret bliver disse sammenhænge skildret interessant og forståeligt ved hjælp af foredrag, meditation og
øvelser, der fremmer den kropslige iagttagelse.
Dato:

Fredag, d. 25. Oktober 2013 Kl. 18:00 – 21:00 og
Lørdag, d. 26. Oktober 2013 Kl. 9:00 – 13:00 og 15:00 – 18:00

Pris:

160,00 euro / maksimal 15 Deltagerne

Sted:
Tilmelding:

Familie Lorenzen, Dravedvej 12, DK 6240 Løgumkloster
Tlf. (0045) 74738969, mobil (0045) 51515269
e-mail: christa-lorenzen@bbsyd.dk indtil d. 19.10.2013

Yderligere information:

www.cancer-terapi.dk
www.krebstherapie-nord.de
post@peters-bordesholm.de

Mail:

www.cancer-terapi.dk

Tel.: (0049) 4322 / 888 091

Praksisfællesskab for
Antroposofisk medicinNaturmedicin
i Bordesholm/Tyskland

