OSLO Healingkonferansen 2016
Tid:
Sted:
Inngang:

Lørdag den 9 april 2016 kl 12.00 – 16.30
Hotell Bondeheimen, Teatersalen

Det Norske Healerforbundet

Program

Gratis for medl. Kr 200,- for ikke medl.
Kl 12.00 Åpning av konferansen – En trommeseremoni
Eirik Myrhaug, healer og sjaman, var opprinnelig ingeniør og arbeidet på store prosjekter for Skanska. I Alta havnet han på feil side i
forhold til sitt hjerte og overbevisning i den store konflikten om utbygging av vassdraget. Han hoppet av sin karriere som ingeniør og
ble naturens og livets forsvarer. Eirik er kjent fra deltakelse i TV programmet "Jakten på den sjette sans" der han ble nr 2 i 2008.

Kl 12.20 Healing i samfunnet, trenger vi det?
Ingunn Brattlid har vært leder av DNH siden 2012, master i ledelse, og sykepleier med tilleggsutdannelse i gruppeterapeutiske metoder. Hun har deltatt i
samfunnsdebatten både på TV, radio og aviser gjennom disse årene. Ingunn mener det er behov for healing på flere plan i samfunnet, og at dette er av stor
betydning for en bærekraftig utvikling fremover. På konferansen vil hun dele av sin erfaring og tanker om healing i samfunnet.

Kl 13.00 Healingens ulike metoder * Kl 13.30 PAUSE til kl 13.50
Healing kan komme til uttrykk på forskjellige måter. Tre medlemmer av DNH, healere med vidt forskjellig praksis forteller, demonstrerer og deler av
sin erfaring med healing.
Vivi Henrud Naomi Sol kl.13.50
Bodil Einang kl 14.30
May Irene Wikeby kl 13.00
Både
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Vigdis Nogva, healer, psykolog og har en cand.mag. i pedagogikk har utviklet VEKS-kurs for DNH, og jobber fortsatt som kursholder
vil hun holde et innlegg om hva en healer har behov for av kompetanse sett opp mot hva healerens klienter søker hos en healer.

Kl 16.00 Avslutning – En god energi .
Hilde Herland er eier og innehaver av SpiritTen et alternativ senter i Askim. Engler og følgesvenner er en del av hennes hverdag
og har ført henne til å arbeide med «lyset» på sin vei. Hilde Herland avslutter konferansen med klangboller som vil skape god
stemning og en oppløftende energi. En opplevelse det er verdt å glede seg til.

* Det er mulig å kjøpe kaffe/drikke og enkel bevertning i lokalet i pausen.

Konferansier
Nina Torp

