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Program 2019   

Klarsynsaften v/ John Calmar  

Onsdag d. 13. februar kl. 19:30-21:30 (Entre 125,-) 
  

Healing den højeste kærlighed v/ Steen Kofoed fra Healerskolen i KBH.  

Tirsdag d. 5. marts kl. 19:00-21:00 (Entre 100,-) 
   

Popa Chubby (USA) Bluesaften 

Kom og oplev en dejlig bluesaften med Popa Chubby (USA) og Peter Astrup fra Frederikshavn 
Bluesfestival, der også er prisvinder til Danish Music Awards 2018.  
Fredag d. 8. marts kl. 20:00-22:00 (Entre 200,-) 
   

Din barndom viser dine tidligere liv v/ Steen Landsy 

Fredag d. 22. marts kl. 19:00-21:30 (Entre 100,-) 
 

Sund præstation m. Chris MacDonalds humoristiske og evidensbaserede gode 

råd til at få mere energi og bedre præstationer privat og på arbejde  

Torsdag d. 28. marts kl. 19:00-21:00 (Entre 200,-) 
   

Kristinelund Livsmesse (38 stande)  

Lørdag og søndag d. 6-7. april kl. 10:00-17:00 (Entre 50,- for messe og foredrag)  

Sund virksomhed • Teambuilding • Firma events • Intuition på arbejdet • Tal med børn om alt • 
Akupunktur • Healing • Iris analyse • Vegatest • Hormonterapi • Kostterapi med syre base • 
Livsstilsændring efter kræft • Intuitiv tarotkortlæsning • Håndlæsning • Sund mad • Zoneterapi • 
Klarsyn • Kunst • Healingmassage • Transformer dit trauma til ny energi • Spis dig rask • Sov godt • 
Uden smerter uden piller • Migræne • Banke terapi til børn • Røgfri? • Kreativt værksted til børn kom 
og mal mv. • Meditation • Alphaterapi.dk. • Klang Massage • Sport • Intuitiv reklame  
   

Foredrag Lørdag d. 6. april 

11:00-12:00 Lola Jensen Workshop: Hverdagens rutiner sat på humoristisk spids • job,  
                    familie, børn at få det til at hænge sammen. (Entre 100,-) 
12:30-13.30 Lola Jensen Workshop: Forståelse af barnets følsomhed og temperament og  
                    ideer til at give barnet færre "udslag" og mere ro. (Entre 100,-) 
14:00-15:00 Drop begrænsningerne se muligheder v/ Allan Schmidt (vundet worldcup i rullestol) 
15:30-16:30 Naturlig Hormonterapi v/ Jane Borlev 
  

Foredrag Søndag d. 7. april 

10:00-10;50 Kæledyr og allergi, hvilket dyr skal jeg vælge? v/ Trine 
11:00-12:00 Afdøde kontakt v/ Eghon Engelund 
12:30-13:30 Manden med røngentsynet, fortæller om sine klarsyns evner og     
                    hvordan han fik dem efter en ulykke v/ Moorggan Gersdorff 
14:00-15:00 Kostterapi / livsstilsændring med syre- og base kost v/ Simonne Holm 
15:00-16:00 Meditations workshop, styrk hukommelsen og åben dit hjerte v/ Vibeke Liv  
 

Tankefeltterapi Din intelligente krop v/ Lars Mygind  

Onsdag d. 30.04 kl. 19:00- 21:30 (Entre 125,-) 
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