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Nytårskur med nytårsritual 

CPU inviterer til nytårskur den 9. januar 2019. Borgerhuset Stationen,   
Ll Sct Hans gade 7-9, Salen 1. sal, Viborg. Fra 19.00 til 21.30 

Vi starter med at skåle for et fantastisk 2019, og vi har tid til snak på kryds og tværs. Foreningen 
skifter formand og næstformand, så derfor er det passende med et nytårsritual til at markere 

det nye år for os hver især, men også et skifte for foreningen. Så derfor inviteres I til: 

Nytårs Ritual med Lone Sørensen 

Et indbydende samvær hvor vi støtter hinanden på vores spirituelle rejse ind i 2019. 

Igennem ritualer ærer vi vore aner, fortiden og det forgangne år. For det nye år mærker vi ind i 
længsler og håb. Vi overvejer visioner og temaer som får et ekstra boost fra passionerede hjer-
ter.  Vi ophøjer processen til at være spirituelt helligt (making it sacred). 

Lone er vendt tilbage til Viborg efter 30 år i Canada hos Dene Indianerne. Hun har været på sin 
spirituelle rejse i 25 år og har studeret breathwork, familieopstilling, latteryoga og SkyDancing 
Tantra.  

Aftenen er gratis for 
medlemmer der har betalt 
medlemskab for 2019, og 
koster 100 kr. for ikke 
medlemmer.  
 
Medlemskab for 2019, som 
koster 100 kr., kan købes ved 
indgangen, men da vi gerne vil 
vide, hvor mange vi bliver, vil 
vi bede jer om at prøve vores 
nye billetsystem.  
 

Køb medlemskab eller billet her: https://cpu.nemtilmeld.dk/1/  
 

Godt nytår!!   
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Vejen til dit hjerte 
- et musikalsk foredrag og en udviklingsrejse

Ved Trine Geltzer, fløjtenist, healer og forfatter 

Foredrag mandag den 28. januar 2019, kl. 19.00 til 21.30  
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset, Stationen  
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg

Vejen til dit hjerte - et musikalsk foredrag om en udviklingsrejse gennem sorg til sjælskontakt og 
livsformål.

En fortælling fra hjerte til hjerte hvor den intuitive musik supplerer det talte, og vil være med til at 
gøre en forskel. Her vil blive skabt et rum til blot at være, og dermed en større indre bevidsthed. 

Trine fortæller om sin spændende udviklingsrejse fra professionel klassisk fløjtenist til fløjtehealer - 
til Sjælens tone. Fløjtehealing er DIN sjæls musik, som er fuldstændig intuitiv. Den sætter cellerne i 
svingninger, healer og ikke mindst åbner hjerter. 

Der vil blive fortalt små livsbekræftende historier, om hvordan musikkens kraft „taler“ til beboere, 
døende og pårørende på  bl.a. plejecentre og hospice, og hvordan Trine selv ved hjælp af musik og 
healing fandt en vej gennem sorgen og smerten ved at miste et barn.

Ind i mellem det talte bliver der spillet små stykker musik, og foredraget slutter af med en 
healende hjerterejse,  så tilhørerne går hjem med ro i sindet, ny energi og glæde.  læse mere om 
Trine på www.sjælens-tone.dk     

Få mere information om CPU, Shine Meditation og medlemskab på www.cpuviborg.dk

Åben dit hjerte og lyt til din sjæl

Læs mere om Trine på www.sjælens-tone.dk
Pris 115 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer. 
Billetkøb: https://cpu.nemtilmeld.dk/3/
Billetter kan også købes kontant i døren, hvis der ikke  
er udsolgt. Du behøver ikke udskrive billetten, vi har en 
gæsteliste med navne på de, der har betalt.
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Vær dit unikke selv  
- om at være den, du er skabt til at være
 Ved Betina Maj, håndlæser, healer og terapeut

Foredrag torsdag den 21. februar 2019, kl. 19.00 til 21.30  
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset Stationen  
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.
Foredraget vil uddybe, hvad det egentligt vil sige, at være sit unikke selv, hvilken betydning det har 
i livet, vi lever samt hvilken betydning, det har i vores samfunds fremtid.

For at folde vores unikke selv ud, må vi ind omkring temaer som, accept, tålmodighed, modstand, 
tilgivelse, mod. Dertil kommer sammenhængen mellem vores krop, sind og ånd, for vores hele 
indsigt i os selv. Intuition, bevidsthed og helhedssansning vil specielt få sin plads i foredraget, da 
det er helt afgørende for, at nå ind til den, vi dybest set er. Samtidig er det evner, vi fremadrettet i 
vores liv, får meget mere brug for.

Fordelt hen over aftenen vil der være små øvelser, fx i at hente din energi hjem og at være i dit 
indre rum, og jeg guider en meditation til at højne lyset i dig.

Foredraget vil indeholde egne erfaringer med, hvordan jeg fandt vejen og fortsat finder vejen ind 
til mit unikke selv samt om de hint vi får på rejsen.

Du kan læse om Betinas arbejde på www.hjertesvej.dk
Pris 90 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke medlemmer. 
Billetkøb: https://cpu.nemtilmeld.dk/4/     
Billetter kan også købes kontant i døren, hvis der ikke  
er udsolgt. Du behøver ikke udskrive billetten, vi har en  
gæsteliste med navne på de, der har betalt.

Få mere information om CPU, Shine Meditation og medlemskab på www.cpuviborg.dk
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Verdens forandring  
- hvad sker der dog med vores verden?

Ved Steen Landsy, clairvoyant, healer og terapeut

Foredrag mandag den 18. marts 2019, kl. 19.00 til 21.30  
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset Stationen  
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.
Trump,  økonomisk svindel og grådighed, fællesskabets udfordringer, demokratiet under 
beskydning – kort sagt: Verden af i dag! Men her set med spirituelle øjne – med en positiv 
forståelse – med håb og med realisme – med personlig udvikling som målestok.
 
Hvordan arbejder den åndelige verden med den store forandring mod lys, kærlighed og 
samarbejde i verden. Det ser ikke lige ud til at lykkes så godt – eller gør det???
 
Hør hvordan du selv kan forholde dig til de store verdensspørgsmål i din almindelige travle 
hverdag. 

Hør om tankerne om Verdens Forenede Stater – som er i fuld gang med at etablere sig.

Kort sagt: Få et andet syn på de dårlige overskrifter – tv-avisens uhyrligheder og dine egne svære 
overvejelser i dit liv!
 
Steen Landsy har gennem 50 år arbejdet med at udgive Nyt Aspekt og set de store forandringer. 
Gennem 43 år har han holdt foredrag og kurser omkring den personlige og samfundsmæssige 
forandring – som de åndelige verdener har en overordentlig stor påvirkning på!

Du kan læse om Steens arbejde på www.kosmoscenter.dk  
Pris 115 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer. 
Billetkøb: https://cpu.nemtilmeld.dk/5/    
Billetter kan også købes kontant i døren, hvis der ikke  
er udsolgt. Du behøver ikke udskrive billetten, vi har en  
gæsteliste med navne på de, der har betalt.

Få mere information om CPU, Shine Meditation og medlemskab på www.cpuviborg.dk
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Kabbalah - Livets træ

Foredrag mandag den 1. april 2019, kl. 19.00 til 21.30  
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset, Stationen 
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.

Mange ved ikke, hvor de symboler, som vi er omgivet af, har deres oprindelse fra. Men ved at 
bruge Kabbalaen som fortolkningsredskab kan der åbne sig en ny verden for forståelse. 

Kabbalaen danner grundplanen for Vestens esoteriske tradition, og det fantastiske er, at selvom 
Livets træ er det mest vidtspændende meditationssymbol, vi ejer, og derved kan synes at være for 
uoverskueligt, kan det bringes ned til situationer i hverdagen. 
 
Foredraget vil handle om Kabbalaen. Vi ser på dens opbygning og gennemgår de ti bevidsthedssfæ-
rer, kaldet sefiraer. 

I løbet af aftenen vil vi opstille jeres navne på Livets træ, og se hvilke stier, der omfatter jeres liv. 
Endvidere vil vi afsløre relationerne, der måtte findes i jeres liv, så det er en idé at huske din kære-
stes, dine forældres eller andres fødselsdato, hvis du er nysgerrig efter at vide hvilke kort og bear-
bejdelser af karma, der ligger mellem jer.
      
PS: husk at medbringe papir og skriveredskaber.

 

Ved B. Kim Pedersen, teosof og astrolog,

Få mere information om CPU, Shine Meditation og medlemskab på www.cpuviborg.dk

Læs om Kim på www.bkimpedersen.dk
Pris 90 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke medlemmer. 
Billetkøb: https://cpu.nemtilmeld.dk/7/    
Billetter kan også købes kontant i døren, hvis der ikke  
er udsolgt. Du behøver ikke udskrive billetten, vi har en  
gæsteliste med navne på de, der har betalt.
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Foredrag onsdag den 24. april 2019, kl. 19.00 til 21.30  
Vær venligst opmærksom på, at vi har rykket foredraget til:
Viborg Musiksal, Gravene 25, Viborg

Søren Flytlie gør en dyd ud af at behandle sine patienter med naturlige midler, dvs. at syntetisk og 
receptpligtig medicin ikke er førstevalg.

Essensen i Søren Flytlie’s behandling er, at han ansér sine patienters udfordringer forskelligt. I hans 
optik er sygdom multifaktoriélt, og det er individuelt hvilke faktorer, der for den enkelte har størst 
betydning. Han mener, at når disse faktorer identifiseres, kan behandlingsstrategien skræddersyes 
og indsatsområderne vægtes.

På trods af sin perfektionistiske tilgang vedkender Søren Flytlie sig, at han ikke kender hele 
sandheden omkring “optimal sundhed”, men det ændrer ikke på, at det altid er i den retning han 
stræber.

Foredraget berører bla.:
Lavt stofskifte, kosttilskud, blodtypekost, oxidativt stress, åreforkalkning, kolesterol, blodtrykket, 
knogleskørhed, tænder som årsag til sygdom og syre/base-balancen.

Lægens guide til NATURLIG sundhed
Ved Søren Flytlie, læge og udpræget perfektionist

Få mere information om CPU, Shine Meditation og medlemskab på www.cpuviborg.dk

Læs mere om Søren på www.flytlie.com    
Pris 115 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke-medlemmer. 
Billetkøb: https://cpu.nemtilmeld.dk/8/    
Billetter kan også købes kontant i døren, hvis der ikke  
er udsolgt. Du behøver ikke udskrive billetten, vi har en  
gæsteliste med navne på de, der har betalt.
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Aktiver din sjæls potentiale 
i samarbejde med englene
Ved Line Rune Balling, englehealer og mentor

Foredrag onsdag den 15. maj 2019, kl. 19.00 til 21.30  
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset Stationen  
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.

Line Rune Balling fra Engleskolen Danmark fortæller om tiden siden 2012, hvor englene mere end 
nogensinde er omkring os mennesker på jorden for at hjælpe os med at aktivere vores højeste 
potentiale. Atlantis-energier, engle og mestre baner vej til Akashaarkivet, hvor bl.a. vores intuitive 
evner ligger lagret.

Line kommer ind på ærkeengle, opstegne mestre, stjerne-energier, Atlantis-energier og tidligere 
inkarnationer. Hun kommer også med sit bud på, hvordan det hænger sammen.

Alle dine tidligere oplevelser, fra eksempelvis en Atlantis inkarnation, ligger i dit Akasha arkiv. I 
dette arkiv ligger alle dine tidligere sjælsoplevelser og din personlige karma.

Altantis-energierne er ved at blive vækket her på jorden gennem os mennesker. Atlantis-englene 
arbejdede tæt sammen med ærkeenglene og de opstegne mestre i en smuk samskabelse, som du 
måske har været en del af.

Et foredrag, hvor du undervejs har mulighed for at mærke englenes energi og healing.

Læs mere om Lines arbejde på www.engleskole.dk 
Pris 115 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer. 
Billetkøb: https://cpu.nemtilmeld.dk/9/    
Billetter kan også købes kontant i døren, hvis der ikke  
er udsolgt. Du behøver ikke udskrive billetten, vi har en  
gæsteliste med navne på de, der har betalt.

Få mere information om CPU, Shine Meditation og medlemskab på www.cpuviborg.dk
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Vi ser på Europas Landskabstempler  med chakrasystemer og landskabszodiakker: stjernehimlens 
afspejling i landskabet. Herunder den hellige fugl svanens betydning. Svanen møder vi på flere 
plan: 1. På stjernehimlen som stjernebilledet Cygnus. 2. I Landskabet. 3. Som national fugl. 4. Som 
symbol på sjælen. Den store hvide “rene” fugl, som også er et symbol for Center for Personlig ud-
vikling.

• Vi kan arbejde med energierne i både landskabet og i os selv og hermed fremme udviklingen  
på begge plan.

• Vi kan belive Jordens æteriske netværk og løfte energien.
• Vi ser på Livets træ, som det afspejles i landskabet, og hvordan vi arbejder med det.
• Vi arbejder også med de tolv hjertekvaliteter, som vi må åbne os for og dermed  åbne os for  

sjælens energier.
• Vi ser på stjernebilledet Svanen over Europa  og dets betydning. 
• Og vi ser på Tyren over Europa og dennes betydning. Desuden Pilgrimsruterne i Europa og 

deres betydning.

Dette er en dejlig og interessant måde at arbejde med Jordens og menneskehedens udvikling på.

Landskabstempler og jordens udvikling
- når himmel og jord mødes
Ved Bodil Schmidt

Foredrag tirsdag den 4. juni 2019, kl. 19.00 til 21.30  
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset Stationen 
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.

Få mere information om CPU, Shine Meditation og medlemskab på www.cpuviborg.dk

Pris 90 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke medlemmer. 
Billetkøb: https:/cpu.nemtilmeld.dk/10/    
Billetter kan også købes kontant i døren, hvis der ikke  
er udsolgt. Du behøver ikke udskrive billetten, vi har en  
gæsteliste med navne på de, der har betalt. 



Om Center for Personlig Udvikling (CPU)

CPU er en forening med fokus på spirituelle emner. Vores motto er ”Sammen højner vi energien”. Vi afhold-
er foredrag hver 3. uge med lang sommer- og julepause, og Shine Meditation 1-2 gange om måneden. Vores 
hjemmeside kan du finde på www.cpuviborg.dk

Du kan sende en mail til cpuviborg@gmail.com og tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Køb billet til foredragene via https://www.cpu.nemtilmeld.dk/. Hvis der ikke er udsolgt, kan der også 
kontant og via Mobilepay købes billet i døren. Du behøver ikke udskrive billetten, vi har en gæsteliste med 
navne på de, der har betalt.

Facebook: https://www.facebook.com/210312069125952/
Hvert arrangement har en begivenhedsside, som du kan dele. Tilmeldinger på Facebook er fint, så dine 
Facebookvenner kan se det, men det gælder ikke som en reel tilmelding. Du kan kun tilmelde dig ved at 
købe billet.

Foreningens andre Facebooksider/-grupper: Shine Meditation Viborg. Spirituelle begivenheder i og omkring 
Viborg og Spirituel inspiration - Viborg og omegn.

Medlemskab giver rabat ved foredrag, og medlemmer kan deltage gratis i Shine Meditation, Nytårskur og 
CPUs fødselsdag. Medlemsskab koster 100 kr. for et kalenderår. Du kan læse mere på www.cpuviborg.dk

Hjælp os gerne med at blive mere kendt i Viborg og omegn. Du kan jo tage en veninde eller ven med til 
foredrag. Du er også meget velkommen til at hænge opslag op på din arbejdsplads, i dit lokale supermarked 
eller bibliotek! 

Listen med kommende foredrag kan du finde på https://cpu.nemtilmeld.dk og denne folder kan du down-
loade på http://cpuviborg.dk
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SHINE Meditation er et lysarbejde vejledt af teosof B. Kim Pedersen. Via kanaliserede meditationer 
kobler vi os på et fælles meditationskraftfelt, som består af andre andre grupper i Danmark og forskellige 
steder i Europa. 

Vi er med til at hæver energien (vibrationen) og løfter bevidsthedsniveauet for alle; for alle grupperne i 
fællesskab, for vores gruppe og for den enkelte. Samtidig med at du hæver din egen vibration, så mod-
tager du også en healing, som er med til at styrke dig. 

Der er Shine Meditation på flg. datoer: 23/1, 27/2, 27/3, 1/5, 29/5 og 26/6. Alle dage kl. 16.30.

Læs mere på http://cpuviborg.dk/shine-meditation
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