
 
 

 
Debat og dialog-aften 

om 
Sundhed – Sygdom og 

Helbredelse 
 

Kl. 18.30-20.30 d. 24.10.12 
 

Hvad er sundhed, sygdom og 
helbredelse? 

Hvis ansvar er det? 
Hvordan opnår vi sundhed? 

 
Kom og vær med til at undres 
og være nysgerrige sammen, 

lad dig blive inspireret, 
provokeret og ”motioneret i dine 
sandheder” om aftenens tema. 

 
 Giv dit besyv med – ung som 

gammel – alle aldre er 
velkomne! 

 
Aftenen vil byde på et dialog-
oplæg om definitionen på 
sundhed, sygdom og 
helbredelse set udfra de to 
selvhjælpsmetoder Reiki Healing 
og Bachs Blomster. 
 
Herefter fri og respektfuld 
nysgerrig dialog og debat. 
 
Afslutningsvis healing af 
gruppen som et punktum for en 
aften, der måske har åbnet nye 
veje. 

Formålet med denne aften er at 
nyde en god debat om et 
spændende tema - og måske 
blive inspireret, lidt klogere og 
hvem ved - lykkeligere ☺ 
 
Oplægsholder 
Kristina Mie Andersen 
Indehaver og stifter af Holistisk 
Terapi, har oplevet 38 somre. 
 
Har dyrket selvhelbredelses-
metoder og selvudvikling i 23 år 
og har undervist i det 10 år. 
Ingen kroniske sygdomme, men 
hang til at undre mig over livet 
store spørgsmål. 
 
Erfaringsbase 
Har healet egne skavanker – 
allergi, astma, fødevare-
intolerance, migræne, stress, 
udbrændthed m.m. 
  
Fra klientarbejdet bl.a. 
erfaring med: assisteret med 
fjern-healing under operationer 
(hjerte-, hofte og knæ) og 
fødsler. 
 
Har behandlet lidelser som 
ADHD, OCD, fibromyalgi, angst, 
depression, stress, 
udbrændthed, manglende 
selvværd, smerter/træthed og 
mistrivsel generelt. 
 
Desuden overgangsalder, gigt, 
vanskeligheder med at finde 
arbejdsmæssig retning i livet, 
eksamens- og præstationsangst. 
 
Derudover  allergi, astma, 
PTSD, overgreb, overfald og 

traumer, ubalancer i emotioner 
(vrede, sorg, angst, indre uro) 
samt hjælp til 
afvænning/udtrapning af 
medicin. 
 
Uddannelse som healer, 
underviser i healing, Bachs 
Blomster Terapeut, underviser i 
brugen af Bachs Blomster, 
Body-mind krops- og gestalt-
terapeut samt choktraume-
terapeut. 
 
Se www.kristinamie.dk for mere 
info om Holistisk Terapi, 
behandling, kurser og baggrund. 
 
Tilmelding og pris 
Du kan forhåndstilmelde ved at 
ringe på tlf. 22 21 56 40 samt 
indbetale kr. 50 på konto i 
Danske Bank (konto oplyses ved 
henvendelse). 
 
Du kan dukke op og betale ved 
indgangen – blot tilmelding sker 
på telefon senest kl. 16 på 
dagen. 
 
Husk at sig til, hvis du ikke 
ønsker at blive omfattet af den 
afsluttende healingen af 
gruppen ☺ - det er ganske 
valgfrit! 
 
Max. deltagerantal er 15 prs. 
 
På gensyn til en livlig aften ☺ 
 

Kristina Mie 
Holistisk Terapi 
Tlf. 22 21 56 40 

www.kristinamie.dk 

Sundhedsorganisationen 
WHO’s defintion på sundhed: 
«Sundhed er en tilstand af 
fuldkommen legemlig, sjælelig 
og socialt velvære og ikke blot 
fravær af sygdom og gener». 
 
’Sundhed’ defintion på Den 
Store Danske - Gyldendals 
åbne encyklopædi på nettet: 
Det har altid været naturligt at 
se sundhed i nær forbindelse 
med lægedom for sygdom. 
Sundhed står således i 
modsætning til sygdom, 
og sund synes nærmest at være 
ensbetydende med rask. 
 
Men når man taler om at være 
"sund og rask", er det ikke en 
tautologi, dvs. et overflødigt 
dobbeltudtryk, for man kan godt 
være rask uden at være sund, 
og man kan være sund uden at 
være rask. Den influenzaramte 
er syg uden nødvendigvis at 
være usund. 
 
Forbigående sygdom er ikke i 
sig selv udtryk for dårlig 
sundhed. Heller ikke vedvarende 
sygdom behøver at være 
ensbetydende med usundhed. 
 
Doreen Virtue’s definition: 
”Health is everyone’s natural 
state…it’s how God created all 
men and women. When you see 
an individual’s wellness – 
regardless of outward illusions – 
you’re witnessing the Divine in 
that person.” 

http://www.kristinamie.dk/

