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Center for Personlig Udvikling, Viborg
Forårsprogram 2020
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Mørke - ubevidsthed eller
modstandskræfter
Ved Jarle Tamsen, kinesiolog, coach og healer
Foredrag torsdag den 30. januar 2020, kl. 19.00 til 21.30
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset, Stationen
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.
Modstandskræfter er det bevidste aspekt i os mennesker – og de benævnes også som ”det onde”.
Men man burde egentlig sige ”Det nødvendigt onde”, for uden dem, ville der ikke eksistere
udvikling for menneskeslægten.
Indtil nu har man ikke måttet bevidstgøre disse kræfter, men nu er tiden kommet, hvor mennesket
er klar til også at skulle bruge disse kræfter på en bevidst måde.
Hvordan arbejder vi med det ubevidste, og hvordan beskytter vi os imod mørket?
For selv det at hjælpe sine medmennesker for meget, så de bliver forkælede i stedet for
selvstændige, er også mørke kræfters spil.
Mørke kræfter er også dem, der har grundlagt sygdomme i mennesker. Ikke for at genere os, men
for at hjælpe os til at vinde kontrollen over den frie vilje. Så egentlig beskytter sygdomme os imod
at blive ved med at misbruge vores frie viljes kraft.
Generationstraumer i menneskets gener er sygdomskoder, der efter et nøje fastlagt system, åbner
sig, når bestemte evner misbruges ift. andre mennesker.
Egentlig kan man sige, at ”Alt er din ven”, når du forstår meningen med det.
Citat af Martinus: “Der findes kun det behageligt gode og det ubehageligt gode”.

Læs mere om Jarle på jamur.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.
Få mere information om CPU, Shine Meditation og medlemskab på cpuviborg.dk
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Transformation, livsformål og kramning
- foredrag og mindful krammeworkshop

Ved Britt Baunsgaard, stifter af Bosina Life
Foredrag mandag den 17. februar 2020, kl. 19.00 til 21.30
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset Stationen
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.
Med afsæt i Loven om Tiltrækning belyser Britt Baunsgaard sin egen transformationsproces fra et
stresset liv som landmandskone med fire børn og 30 timers job til et harmonisk og spændende liv,
som indeholder:
• Alternativ behandling med kramning
• Spirituelle retreats i ind- og udland
• Tantra retreats og -cruises i Middelhavet
• Forfatterskab, foredrag/workshop
• Designeventyret Hugging Lykketrold
Foredraget munder ud i en kramme workshop, hvor publikum, gennem en kort meditation og små
øvelser, lærer at give healende hjertekram - både fysiske og over telefonen - og mærker de gavnlige effekter på egen krop. Studier viser nemlig, at kram på mere end 20 sekunder virker stressreducerende, er samhørighedsskabende, styrker immunforsvaret, beroliger nervesystemet og frigiver
oxytocin i hjernen, også kaldet lykkehormonet. Man risikerer så at sige at blive nærmest lykkelig
denne aften.
Det vil være muligt at købe bogen “Stress af og dans sjælen fri” og Hugging Lykketrold.

Du kan læse om Britts arbejde på bosinalife.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.
Få mere information om CPU, Shine Meditation og medlemskab på cpuviborg.dk
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Spirituel hypnose
Ved Jette Ulrich, mentor, foredragsholder,
underviser og leder af SiQ Huset
Foredrag torsdag den 12. marts 2020, kl. 19.00 til 21.30
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset Stationen
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.
Kender du følelsen af at møde en fremmed person og føle, at det er som om, du kender
vedkommende, så kan det være en kosmisk kontrakt, der er afgivet i et tidligere liv.
Og måske undrer du dig over, hvorfor bestemte ting sker i dit liv.
Denne aften vil Jette Ulrich fortæller om, hvordan den spirituelle hypnose kan give dig svar på dine
spørgsmål.
• Hvordan vi kan koble det fysiske og åndelige liv sammen, så sjælen får mulighed for at skabe den
udvikling, vi har brug for.
• Hvordan den spirituelle hypnose kan involvere en eller flere hjælpere fra Universet i en 		
forandringsproces.
• Hvordan regression og rejse til sjælsplanet kan give dig indsigt og frigørelse til at leve et liv med
dit indre lys.
Aftenen vil blive krydret med små anekdoter fra Jette Ulrichs arbejde med spirituel hypnose og
aftenen slutter af med praktisk spirituel hypnose.

Du kan læse om Jettes arbejde på siq-huset.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.
Få mere information om CPU, Shine Meditation og medlemskab på cpuviborg.dk
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Shamanisme, medicinhjul og
indiansk sang

Ved Merete Munkholm Lenbroch, proceskonsulent
Foredrag mandag den 30. marts 2020, kl. 19.00 til 21.30
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset, Stationen
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.
Merete har fulgt sortfodsindianernes læring og gennemgået træning af indianerne igennem 15 år.
Merete er uddannet psykoterapeut og coach for mange år siden og manglede noget at supplere
med i sit arbejde med sig selv og i sit arbejde med mennesker i dagligdagen. Til at skabe mere
centrering og balance i en travl hverdag, til forandring og udvikling. Hos indianerne oplevede hun,
at her kunne hun ikke ”smutte” fra sig selv. Her var der ingen comfortzone og ingen måder at skjule
sig. Her var det praksislæring og ikke meget teori. Her lærte hun, at hvis du vil ændre noget i livet,
ja, så kræver det noget af dig på den ene eller anden måde. Disciplin, vedholdenhed og det at
”turde” er noget af det. Indianernes gamle traditioner og ceremonier blev Meretes vej hjem til at
søge sine egne rødder.
Hun kommer og deler sin egen vej, og hvad det er indianerne kan, som vi kan lære af i vores kultur.
Hun synger måske et par indianske sange og vil dele et af de indianske medicinhjul med jer til
inspiration til egen udviklling.
Merete har eget firma gennem 18 år, og arbejder både i private virksomheder med trivsel og
ledelse såvel som i det offentlige med supervision, coaching og håndtering af stress og andet der
driller i livet. Derudover arbejder hun også med unge og børn, der skal finde vej i livet.

Læs mere om Meretes arbejde på prana-consulting.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.
Få mere information om CPU, Shine Meditation og medlemskab på cpuviborg.dk
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Maria Magdalene og De Ni Porte
- inspirator og forløser

Ved Marianne Miravet Sorribes, psykoterapeut,
healer og forfatter
Foredrag mandag den 20. april 2020, kl. 19.00 til 21.30
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset Stationen
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.
Man siger, at det var helgenfiguren Maria Magdalene, som underviste disciplene, da Jesus døde.
Hun lærte dem blandt andet at tackle sorg, og hun lærte dem om tilgivelse.
I foredraget Maria Magdalene – inspirator og forløser - fortæller forfatter, psykoterapeut og healer
Marianne Miravet Sorribes historien om Maria Magdalene. Vi får et indblik i, hvordan vi i dag kan
bruge Maria Magdalenes budskaber til en indre rejse mod at skabe balance i os selv og i verden
omkring os.
Foredraget introducerer desuden en række øvelser, som man kan lave derhjemme.
Kom og bliv inspireret til at leve et vitalt, energifyldt og forbundet liv i kontakt og balance, et liv
forankret i Den Guddommelige Feminine Energi, som er en indre kraft i både mænd og kvinder.
Aftenen vil rumme en indre rejse ind i hjertet og give nogle forslag til, hvordan livet kan mødes
med åbenhed, tillid og forbundethed.
Hold op med at kæmpe og skab fodfæste i dit indre gennem dit eget personlige arbejde inspireret
af Maria Magdalene.

Læs mere om Mariannes arbejde på deniporte.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.
Få mere information om CPU, Shine Meditation og medlemskab på cpuviborg.dk
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Klarsynaften
- en aften i den åndelige verden
Ved Vibeke Liljan Broch-Lips, clairvoyant medium
Foredrag torsdag den 14. maj 2020, kl. 19.00 til 21.30
i Center for Personlig Udvikling, Borgerhuset Stationen
Ll. Sct. Hans Gade 7, Salen, 1. sal, Viborg.
Denne aften vil det clairvoyante medie, Vibeke Broch-Lips, åbne op for en spændende oplevelse i
den åndelige verdens tegn. Vibeke vil lave en klarsynsdemonstration, hvor det vil være muligt at få
en kontakt fra en af dine kære fra den anden side.
Vibeke fortæller, at det vil blive en oplevelse i livsglædens tegn, som kan være følelsesladet, men
beskederne vil blive afleveret med stor respekt og kærlighed fra den åndelige verden, og ikke
mindst med et glimt i øjet. Der vil også være mulighed for at få en clairvoyant besked med på
vejen, som måske lige kan give et skub i den rigtige retning i dit liv lige nu. Ikke alle får en kontakt
eller besked denne aften, men Vibeke prøver at få så mange igennem som muligt.
Vibeke arbejder seriøst, hvor både etik, humor og kærlighed er i højsæde. Så gå ikke glip af denne
spændende aften.
Vibeke arbejder som clairvoyant medie, og giver bl.a. private sessioner, laver klarsynsdemonstrationer samt træningsaftner og workshops indenfor det spirituelle i hele Danmark. Vibeke har modtaget undervisning af flere internationale medier, og har desuden gennemført et udviklingsforløb i
Lysets Hus, Århus.

Du kan læse om Vibekes arbejde på clairvoyant-medium.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 cpuviborg.dk
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Om Center for Personlig Udvikling (CPU)
CPU er en forening med fokus på spirituelle emner. Vores motto er ”Sammen højner vi energien”. Vi afholder foredrag hver 3. uge med lang sommer- og julepause, og Shine Meditation 1 gang 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.
Medlemskab giver rabat ved foredrag, og medlemmer kan deltage gratis i Shine Meditation, Nytårskur, caféaftener 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

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 modtager du også en healing, som er med til at styrke dig.
I foråret er der Shine Meditation på Stationen flg. datoer: 8/1, 5/2, 4/3, 1/4, 6/5 og 3/6.
Du kan læse mere på cpuviborg.dk eller tilmelde dig Facebook-gruppen “Shine Mediation Viborg”

