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Tilbage i 2015 tog mit liv en uventet drejning. Mit liv var på overfladen helt perfekt. Jeg havde 
en dejlig familie og et godt job som arkitekt på en af landets største tegnestuer, og jeg var god 
til mit job. Så god, at jeg fik tilbudt en chefstilling for et vigtigt forretningsområde. Jeg husker 
tydeligt, da jeg fik tilbuddet: Jeg hørte mig selv sige tusind tak, det vil jeg gerne. Men samtidig 
skreg hele min krop NEJ, NEJ, NEJ.

Problemet var nemlig, at jobbet ikke gjorde mig glad. Jeg manglede noget og var altid på udkik 
efter noget nyt; nyt hus, nye indkøb, nyt job. På trods af mit på overfladen perfekte liv var jeg 
dybt utilfreds. Jeg følte en tomhed og en sult efter noget andet uden at vide hvad.

Inden jeg nåede at sætte mig i chefstolen, sagde min krop stop. Kroppen er nemlig så vis, at den 
taler med store bogstaver, hvis du ikke lytter. Og jeg var ualmindelig tunghør. Derfor vågnede jeg 
en lørdag morgen på badeværelsesgulvet med en kraftig summen i hele kroppen ude af stand 
til at røre mig. Lægens dom var klar: stress. Jeg var udbrændt og mistede min hukommelse, min 
koncentrationsevne og min livsgnist. 

Denne aften fortæller jeg om min rejse tilbage til min passion. I dag underviser jeg i Kundalini 
Yoga og meditation med afsæt i de fire balancenøgler:
• Sluk støjen
• Mærk dig selv
• Lad hjertet lede
• Skru op for din indre power

Aftenen byder også en introduktion til Gongen, og vi slutter af med et dybt afspændende Gong-
bad, så du går svævende herfra.

Gratis Nytårskur i CPU
Mød Pia Høyer, arkitekt og mor til tre og jeg 
har en historie ......
Nytårskur mandag den 13. januar 2020, 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 cpuviborg.dk

For medlemmer af CPU er det gratis at deltage i nytårskuren, men af hensyn 
til det praktiske vil vi gerne have din tilmelding på cpu.nemtilmeld.dk 
Her kan du pgså købe et medlemsskab for 2020 for kun 100 kr.   


