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Landskabstempler og jordens udvikling - 
-når himmel og jord mødes

Ved Bodil Schmidt

Foredrag tirsdag den 27. august 2019, kl. 19.00 til 21.30  
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset, Stationen  
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg

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 
udvikling.

• 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.

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

Pris 90 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke medlemmer. 
Billetkøb: cpu.nemtilmeld.dk
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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Ansigtslæsning  
- en ny vej til at optimere kommunikation
 Ved Peer Heissel, heilpraktiker, TCM akupunktør, 
NLP terapeut, TFT terapeut, studievært m.m.
Foredrag torsdag den 19. september 2019, kl. 19.00 til 21.30  
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset Stationen  
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.
Med udgangspunkt i min bog med titlen. ”Dit ansigt er en sladrehank”, vil jeg gennemgå ansigtet 
og forklare form, linjer og farvers betydning for personligheden. Vi lærer at læse ansigter, inden vi 
lærer at læse bogstaver. Babyer responderer på moderens ansigtsmimik, langt inden de lærer at 
tale. Et ansigt kan læses som en åben bog.

Vi har længe hørt om, at kropssprog fortæller om, hvem vi er. Men de færreste er opmærksomme 
på, at ansigtet er en utrolig sladrehank om personligheden, samt indikator om vor fysiske tilstand.
I USA har man længe benyttet ansigtslæsning indenfor salgstræning, gruppesammensætning, 
personlig coaching m.m. og FBI inkluderede ansigtslæsning i efterforskningen af de, som stod bag 
9.11 terrorattentatet i New York. Nu har du mulighed for at få glæde af dette umiddelbare og ene-
stående redskab. 

Vi læser hinandens ansigter ubevidst, men med dette foredrag bliver du i stand til detaljeret og 
konkret at forstå hvilke tegn, der fortæller hvad, eksempelvis stritører, lange fortænder, store øjne 
eller smalle læber. Ansigtslæsning er en måde at læse kroppens beskeder på – og jo flere informa-
tioner vi bliver opmærksomme på, desto bedre forudsætninger har vi for at korrigere og optimere 
vores egen levemåde og forstå andre. Efter foredraget vil du ikke kategorisere mennesker, men 
læse dem, forstå dem og kunne se det unikke og individuelle særkende hos dem, du møder. Kunne 
læse hvor styrker og belastninger findes hos personen – og åbne en ny og fantastisk verden!

Du kan læse om Peers arbejde på www.heissel.net
Pris 90 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke medlemmer. 
Billetkøb: cpu.nemtilmeld.dk    
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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Forløse slægtens arv 
- Bliv dit hele og autentiske selv - dit ægte selv 

Foredrag torsdag den 10. oktober 2019, kl. 19.00 til 21.30  
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset Stationen  
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.
En af vores vigtigste opgaver i Den Nye Energi er fortsat at heale os selv, at forløse alt det gamle 
fra den 3. dimension; fysisk, psykisk, og åndeligt for at gøre det muligt at kunne træde ind i de 
højere dimensioner. Før vi har frigjort os fra det gamle, kan vi ikke tage det nye på os.

Den Nye Energi rummer fantastiske gaver, som hjælper os med helbredelse. For det er nu langt 
lettere at forløse de gamle overbevisninger og følelser, som har gjort os syge gennem århundreder. 
Men de nye gaver giver os også redskaber til at helbrede os selv fysisk. Slægtens arv: Mange af 
vores sygdomme - fysiske og psykiske - har vi arvet gennem vores gener fra vores slægt. Mange, 
mange tilstande går i arv fra generation til generation - igen og igen. De er lagret i din Akasha! 
Men det fantastiske er, at hvis du forløser disse tilstande i dig selv NU - ja, så vil du også forløse 
dem for hele din slægt og dine børn og børnebørn, altså både bagud i slægtstræet og fremad!

Du healer din indre kerne! Din Akasha! Du forløser slægtens arv!
Indtil denne healing finder sted vil rigtig meget energi blive brugt på at undertrykke vrede og at 
skulle håndtere dårlige livs- og kommunikationsmønstre. Du vil lyve for dig selv og ikke indrømme 
sandheden.  Efterhånden som du giver slip på og forløser dine negative emotioner, vil du have 
mere energi til at manifestere dine drømme og skabe det liv, du ønsker dig.

Processen er en bevidstgørelse - og denne proces vil vi tale om under dette foredrag.

Du kan læse om Birgittes arbejde på www.birgittesaviera.dk 
Pris 115 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer. 
Billetkøb: cpu.nemtilmeld.dk
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

Ved Birgitte Saviéra, facilitator for Den Nye Tids 
Menneske. Vejen til Empowerment
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Klarsynsaften 
- i selskab med ånderne

Foredrag torsdag den 31. oktober 2019, kl. 19.00 til 21.30  
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset, Stationen 
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.

Christian Viborg fortsætter succesrækken af klarsyn. Han vil bringe os tættere på den åndelige ver-
den og på denne måde viderebringe beskeder og beskrivelser til publikum fra ”afdøde” familie og 
venner fra den åndelige verden. 

I løbet af aftenen vil der være clairvoyante beskeder til deltagerne. Christian vil med klarsyns-
aftnerne gerne ændre vores holdning til dem på den anden side, så vi ikke ser dem som noget 
uhyggeligt, farligt og mystisk, men i stedet tager i mod den kærlighed, healing og vejledning, de har 
til os. Åndelig sjælskontakt er en naturlighed og har altid været en del af menneskeheden siden 
tidernes morgen. 

Christian Viborg arbejder som clairvoyant medium med base i Århus. Han afholder klarsyn over 
hele Danmark, i Norge og England. Han arbejder med rådgivning, foredrag, workshops, retreats, 
mediumship-udvikling og cirkelarbejde. Christians holdning er, at kommunikation med ånderne er 
for alle, det er en evne, alle har. Det betyder, at alle kan lære at se, høre og føle ånderne.
   

 

Ved Christian Viborg, clairvoyant medium

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

Læs mere om Christians arbejde på www.christianviborg.dk 
Pris 115 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer. 
Billetkøb: cpu.nemtilmeld.dk
Vi forventer fuld sal, så køb billet i god tid for at sikre dig en 
plads. Der kan være udsolgt, og det er ikke sikkert, at du kan 
købe billet i døren.
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Foredrag tirsdag den 19. november 2019, kl. 19.00 til 21.30  
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset Stationen  
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.

PEAT processerne  ((/piːt/) – Spirituel Teknologi. Denne vidunderlige metode kan bruges til at 
neutralisere problemer, tankemylder, traumer eller angst, eller en situation der har overtaget din 
måde at leve på.

Sidder du fast i nogle overbevisninger, eller er der et mønster der bliver ved med at gentage sig, 
kan du ved hjælp af denne metode fjerne barrierer og sider i dig selv der blokerer eller holder dig 
tilbage. Når vi fødes, bevæger vi os fra at være svævende individer der er et med alt, til en verden 
farvet i dualisme. Vores verden er dualistisk. Det er umiddelbart ikke et problem, hvis vi formår at 
vælge frit mellem de to poler. Det er der bare ikke ret mange der gør. De fleste valg er ikke frie. De 
tages for at undgå noget andet.

Hvad det er vi pendler imellem? Polariteter kan være:
• Opbygge – destruere
• Os – dem
• Kærlighed – had
• Frihed – slaveri
• Livet – døden osv.

PEAT processerne er så effektive, at det virker som ren magi.
Kom og vær med denne aften hvor Gudrun Boost fortæller om PEAT ((/piːt/) processerne.
Det bliver ikke kedeligt, og hvis du tør kan du få en plads i den varme stol.

Slip tankemylder, bekymringer, angst og  
traumer uden at grave dybt i gamle sår
Ved Gudrun Boost

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

Læs mere om Gudrun på www.gudrunboost.dk
Pris 90 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke-medlemmer. 
Billetkøb: cpu.nemtilmeld.dk    
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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Nyt i CPU for medlemmer: Caféaftener med inspirerende 
fællesskab mandag den 2. september og 4. november 2019
Kl. 19-21 på Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7 i Viborg (lokale; se informationstavle)

På opfordring fra medlemmerne arrangerer vi i løbet af efteråret 2 caféaftener. Det er gratis at del-
tage. Hvis du ikke er medlem af CPU, kan du melde dig ind på aftenen eller ved tilmelding på  
cpu.nemtilmeld.dk.

Kender du englekort? Måske har du et eller flere sæt, men får dem alligevel ikke rigtig brugt. Den 
2. september har du på caféaftenen chancen for at få inspiration og høre om andres erfaringer. 
Vi starter med en meditation eller måske en meditativ dans. Under kaffen finder vi englekortene 
frem og begynder at kikke på dem til gensidig sparring og inspiration. Der vil være masser af tid til 
fælles snak eller bare det at være.

Den 4. november starter vi vores anden caféaften med en meditation eller en meditativ dans og 
herefter vil vi kigge på blindtegning og/eller trække et englekort. Ligesom på den første caféaften 
vil vi prioritere fællesskabet højt, der er masser af tid til at tale om tingene, udveksle erfaringer og 
drikke en kop kaffe. På denne aften vil vi også høre jer, om der er stemning for, at vi fortsætter med 
at lave caféaftener, og lytte til hvad de i givet fald kunne indeholde.

Selv om det er gratis, vil vi gerne have tilmelding på cpu.nemtilmeld.dk af hensyn til det praktiske. 



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 cpuviborg.dk

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

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

Facebook: 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, café-
aftener og CPUs fødselsdagsarrangementer. Medlemsskab koster 100 kr. for et kalenderår (50 kr. fra august). 
Du kan læse mere på 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 cpu.nemtilmeld.dk og denne folder kan du downloade på 
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. 

I efteråret er der Shine Meditation på Stationen, lokale 7, 2. sal flg. datoer: 4/9, 2/10, 6/11 og 4/12.  
Du kan læse mere på www.cpuviborg.dk eller tilmelde dig Facebook-gruppen “Shine Mediation Viborg”


