Noget om strudse og himmelhunde!
Allerede nu skal der gøres lidt reklame for et ”anderledes” foredrag i
Sognegården. Det foregår torsdag den 1. juni, kl.19.00.
Er der noget efter døden? – Det svarer kristendommen ja til, - og de fleste
mennesker, jeg møder, mener også, at deres kære lever videre et andet sted. –
Et par gange er det sket, at én har spurgt mig, om de mon kommer til at møde
deres afdøde hund igen – i himlen…..
Vi kommer måske det hele lidt nærmere ved foredraget, hvor vi får
besøg af dyretelepatør Ditte Young (billedet).
- Og her er det, at strudsen med hovedet i jorden kommer ind!
Rundt om os i folkekirken er der mange, der har noget ”af en anden
art” at byde på – noget, vi kunne putte ind under kategorien ”der er
mere mellem himmel og jord”…. – At der er mere mellem himmel
og jord er os ikke fremmed, - det mener også kirken. Men når det
gælder f.eks. healing, clairvoyance – telepati – så har vi det med,
som strudsen, at stikke hovedet i jorden: det vil vi ikke ha’ med at
gøre, for det er dog for langt ude! – Men skulle vi ikke snarere være
åbne og nysgerrige for, om vi evt. selv kunne blive beriget?
Vi gør forsøget denne aften
Ditte er især kendt i hesteverdenen, hvor hun har hjulpet mange heste og ryttere til at forstå hinanden bedre!
Denne aften i Sognegården skal vi høre Ditte Young fortælle om sit
arbejde med telepati med mennesker og dyr - og så skal vi








høre om, hvad der – efter hendes mening - er på ”den anden
side”.
opleve en live demonstration med et afdødt (eller levende)
dyr og dens ejer
høre om universets opbygning og dimensioner
have svar på, om dyr er ”spirituelle” væsner – og om
dyrene udvikler os mennesker - og i så fald hvordan?
Finde ud af, hvornår er der et match mellem dyret og dets
ejer
og selv forsøge os med telepati ved Dittes vejledning

Alle deltagere bedes tage et billede med af deres dyr, hvor kun dyret
er på billedet.
Det må både være afdødt eller levende, og det er vigtigt, at øjnene
tydeligt ses.
Velkommen til en aften, hvor du – måske – får rykket dine grænser!

