1

Kære interesserede,
- kære venner.
Dec. 2014
Vi har haft mange dejlige stunder,
siden vi sendte det sidste program
ud til jer: LivetsBogGruppen
havde en dag med spændende
deltagerforedrag. Vi har haft 12
dage med MetaSundhed og Lars
Mygind og Martin Hejlesen, et
Mazdaznankursus, hvor nye
lærerkræfter delvis tog over, dejlige dage med familieopstillinger og Hannes
Køkken. - Revisoren tilrådede at lægge ca. 2% på priserne.
Vi takker alle jer, der støtter vores virke. I må meget gerne melde jer ind i
vores støtteforening på hjemmesiden www.kullerup.dk eller på 65315431.
Vedrørende kørsel her til: Nu er der mulighed for ”telekørsel” fra Nyborg st.,
når skolebussen ikke kører og i weekender, helligdage og ferier. Se mere bag i
programmet. - I øvrigt er genboens forfaldne hus – den tidligere brugs - revet
ned, og grunden bliver måske p-plads.
- Kærlig Hilsen Hanne og Ingolf.

KULLERUPTRÆF
Lørdag 29. august kl. 10.30 - 17.
En dag for alle der vil vide mere om vores
spændende tilbud. Vi fortæller om: Gestalt- og
tankefeltterapi, om familieopstilling og
MetaSundhed, om Martinus Åndsvidenskab,
biodynamisk have, Mazdaznan helselære,
Vegetar- og veganerkost, Cirkeldans - og
fremtidens økonomi. Er det godt vejr, skal vi
en tur rundt i vores dejlige have. Det plejer at
være en rigtig hyggelig og givende dag. Husk
tilmelding.
(vegetarisk frokost, te/kaffe m. m. 150. kr.)
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Kurser og Grupper
Tilmelding: www.kullerup.dk eller kullerupkurser@gmail.com
el. Kullerup Kurser 65 31 54 31, Hanne 61505431, Ingolf 61505432
Anførte priser gælder fællesrum. Eneværelse: + 90 kr./døgn.
Aftenen er som regel en del af kurset.
Ofte findes uddybende tekst om kurset på www.kullerup.dk
Forbehold tages for trykfejl og ændringer i programmet.

Kom lidt før gruppen eller kurset begynder - så ingen skal vente.

Vegetar- / Veganerkost
Hanne Kudsk Jensen – vegetar gennem 38 år - har stået for
køkkenet her i mange år. Jeg er interesseret i kostens vej fra
"jord til bord". Jeg bruger nye produkter og uforarbejdede
økologiske eller biodynamiske råvarer. Jeg ønsker at lave
velsmagende, enkel og nærende veganer-/vegetarkost, og at
erstatte mælk, æg og kød med planteprodukter. På kurserne laver vi lækre retter
efter opskrifter, som deltagerne får med hjem. Vi forenkler den
vegansk-/vegetariske madlavning og gøre retterne smagfulde. Vi har samtale
og teori om sund mad og går om muligt en havetur. Det er ikke en
forudsætning at være vegetar for at deltage.
Forfatter til bogen ”Vegetariske Perler” Ester Andersen deltager tit.
HANNES KØKKENDAGE
Søndag 1. marts kl. 10 – 17
lørdag 30. maj kl. 10 – 17 (pris 420 kr.)

HANNES KØKKENWEEKEND
lør. 26. sept. kl. 14 – 21 – søn. 27. kl. 9 - 14
(Kursus incl. Kost 840 kr. + logi 295 kr.
i alt 1135kr.)
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Familieopstilling - Psykoterapi - Selvudvikling
Psykoterapi kan bringe fornyelse, energi og nyt liv til hele familien. Deltag i
oplevelsesrig dybfølt systemisk gruppeterapi, der kan hele familiens uløste
forhold og føre en splittet families medlemmer sammen i kærlighed. Du
fremlægger dit ”anliggende” eller arbejdsstof, der kan formes i løbet af kurset
efter indtryk fra andre deltageres arbejde. Udgangspunktet er fakta eller
episoder fra din eller familiens historie. Hver enkelt sjæl – både levende og
døde - har sin særlige plads i familiesystemet.
Mærk en ukendt side af dig selv, hvor du bl.a. benytter den telepatiske
sanseevne, som vi alle er udstyret med. Det, der fornemmes i feltet, - hvor
gruppens deltagere er ”stedfortrædere” for anliggendets vigtige personer -, er
sanse- og følelsesmæssigt stof, der kaster lys over dynamikken i familien. Dens
usynlige bånd er instinktive, ubevidste og meget stærke. De binder over mange
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slægtled og liv, hvor hemmeligheder, ”glemte” undertrykte forhold og
traumer kan belaste nulevende.
Hver enkelt sjæl har på godt og ondt givet sit liv til slægtens overlevelse. Hver
må accepteres, agtes og æres, præcis som han/hun er - og indtage sin særlige
plads i forhold til de andre familiemedlemmer, for at harmoni, kærlighed og
glæde atter kan flyde. Alle må bøje sig for skæbnen og forholde sig til livet,
som det er.
Forelskelse er ikke kærlighed. Forelskelse dyrker den ene, mens næstekærlighedens inderste væsen er rettet mod alt og alle. Den indebærer accept af alt i
livet, udsoning af alt og taknemmelighed over at være til.
Er holdet lille reduceres opholdets længde og pris tilsvarende. ”Stedfortrædere” og hjemmeboende betaler reduceret pris.
Ønsker en stedfortræder en opstilling betales fuld pris.
Se www.kullerup.dk Gestaltterapeut /Familieopstiller, Ingolf Plesner.
Se også to samtaler om familieopstilling og kosmologi på ”Familiekanalen”:
http://familiekanalen.tv/?portfolio=ingolfplesnerpsykoterapeutogkosmolog

KOMMENDE WEEKEND'ER MED FAMILIEOPSTILLING
Lørdag 07. febr. kl. 10 – 21 til søndag 08. febr. kl. 9 – 16
(Opstilling 1255 kr. + kost/logi 665 kr. i alt 1920 kr.)
(Hjemmeboende ”stedfortrædere” 410 kr.)
Lørdag 9. maj kl. 10 – 21 til søndag 10. maj kl. 9 – 16.
(Opstilling 1280 kr. + kost/logi 695 kr. i alt 1975 kr.)
(Hjemmeboende ”stedfortrædere” 450 kr.)
Lørdag 22. august kl. 10 – 21 til søndag 23. august kl. 9 – 16.
(Opstilling 1280 kr. + kost/logi 695 kr. i alt 1975 kr.)
(Hjemmeboende ”stedfortrædere” 450 kr.)
Lørdag 07. november kl. 10 – 21 til søndag 08. november kl. 9 – 16.
(Opstilling 1280 kr. + kost/logi 695 kr. i alt 1975 kr.)
(Hjemmeboende ”stedfortrædere” 450 kr.)
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INDIVIDUEL TERAPI
Har du brug for individuel terapi, kan vi aftale tid.
Jeg benytter samtale, ”blid gestaltterapi”,
familieopstilling, regression, tankefeltterapi,
MetaSundhed, healing m. m.:
1992 - 96 Eksamineret gestaltterapeut fra
Gestaltterapeutisk Institut, + kurser i Bodynamic,
Bioenergi, Familieopstilling, Tankefeltterapi,
MetaSundhed m.m. Ingolf Plesner.

SAMTALEN OM LIVET OG DØDEN
koster ikke noget. - Jeg lytter til det, der tynger, og støtter med at udrede
følelser, intentioner og valgmuligheder. Det er en samtale – ikke psykoterapi.
Vi forsøger at kaste lys over livet sammen. Jeg giver gerne spirituel vejledning
og hjælper med indsigt i forhold omkring døden. Ingolf Plesner.
6

PSYKOTERAPI OG MARTINUS KOSMOLOGI
Fredag 19. juni kl. 16 – søn. 21. juni kl. 16
Der veksles mellem oplæg, samtale og demonstrationer af gestalt, regression,
tankefeltterapi, MetaSundhed, familieopstilling bioenergi, set i lyset af
Martinus kosmologi, der er den integrerende overbygning for al psykoterapi og
psykologi. Psykoterapi kan løsne op for det traumatisk bundne og undertrykte.
Den kan lægge op til at træne ny væremåde og nye vaner. Kosmologien giver
dyb forståelse af tilværelsen og meningen med livet. Den giver indsigt i, at
vores møde med naturen og vores ”næste” i sig selv er ”hellig” og indebærer et
guddommeligt nærvær. Se mere på www.kullerup.dk Ingolf Plesner.
(Kursus 600 kr.+ kost/logi 1130 kr. i alt 1730 kr.)
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Martinus Kosmologi
er en åbenbaring af universets og
livets inderste sammenhænge. Uden
disse indsigter går man glip et af vor
tids væsentligste kulturbidrag. Et
panorama af evigt liv åbner sig med
forståelsen af reinkarnationen og den
lovbundne skæbne. Universet som
helhed er opbygget af levende væsener
indeni levende væsener. Universets
udelelige enhed er ikke atomet, men
det levende væsen selv. Vores krop er
dødelig, men væsenskernen: det
højeste selv eller jeg'et inkarnerer atter
og atter. I den vises perspektiv, hvor
utallige tilværelser sammenskues, ses livet som meningsfuldt, retfærdigt og
ophøjet, hvor det end findes. ”End ikke et støvkorn kan lægge sig tilfældigt, så
ville verdensaltet være af lave!” beretter den vise. Kosmologien beskriver en
evolution med gradvis vækst mod højere moral og bevidsthed, der leder
menneske og samfund først gennem de mørke tilstande, vi lever i nu, mod en
”guldalder” af fred og næstekærlighed. Martinus har tegnet en serie enestående
symboler, der støtter forståelsen af de kosmiske analyser. Værkerne er skabt ud
fra kosmisk iagttagelsesevne – en evne alle vil opnå en gang.
Martinus voksede op på landet hos adoptivforældre, gik i landsbyskole, var
ubelæst og kendte kun til folkekirken, da han som 30årig fik en kosmisk
oplevelse, der satte ham i stand til at skabe sit enestående værk.
Kosmologien er et frit studium, der udstråler et positivt og kærligt livssyn. Den
oversættes nu til mere end 20 sprog. Den medfører dybtgående personlig
udvikling og klarhed omkring livets store spørgsmål. Kosmologi er ingen tro,
religion eller sekt, men fri viden og en gave til den, der vil forstå livet og finde
mening. Den beskriver også helsekundskab, sund levevis, sygdommes inderste
årsager og vejledning i livsførelse. Kosmologien beskriver universets
lovmæssighed, der strukturerer og gennemtrænger alt.
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VEJEN TIL KÆRLIGHED, GLÆDE OG VITALITET (MARTINUS)
Lørdag 14. februar kl. 10-21 til søndag 15. februar kl. 9-15, 2015
Martinus kosmologi viser en vej ud af sygdom og belastende leveforhold. Vi
har selv nøglen til det gode liv, men mange aner det ikke. Dystre tankeklimaer,
forstærket af konservative kostvaner, sætter sig med tiden som sygdomme, men
alle gamle mønstre kan brydes. Vi er selv de eneste, der kan åbne disse
selvskabte ”fængsler”. Vi fokuserer på den bedste åndelige og fysiske næring. Kosmologien er en verdenslærers visioner af livets inderste mysterier. Læs
mere på www.kullerup.dk - Ingolf Plesner.
(Kursus 510 kr. + kost og logi 580 kr. i alt 1090 kr.)
JUL, PÅSKE OG PINSE I KOSMOLOGISK BELYSNING (MARTINUS)
Mandag 6. april (2. påskedag) kl. 10 – 16.30
Der er en skjult esoterisk visdom skjult i evangeliernes beretninger.
Juleevangeliet handler om det indre kristusbarns fødsel i vort eget hjerte. I
påskemysteriet viser Kristus det oplyste menneskes måde at møde sin næste på,
når livet er mest pinefuldt. Pinsen er en forudsigelse af ”helligåndens komme”
engang i fremtiden i vort eget sind. Fortællinger beskriver næstekærlighedens
tilblivelse og vækst i sindet på bekostning af instinktiv og primitiv væremåde.
Ingolf Plesner
(Kursus 250 kr. + kost 115 kr. i alt 365 kr.)
SAMTALEGRUPPE – MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB
Onsdage kl. 19 – 21.30, ulige uger.
Svar på vore spørgsmål til tilværelsens udfordringer søges i åndsvidenskaben.
I en spirituelt interesseret gruppe tales om udvikling og skæbne, helse og
sygdom, liv og død, reinkarnation, politik, parapsykologiske fænomener,
dagligdagens problemer, det ophøjede og kontakten op. Ingen ”lektier”.
(Datoliste tilsendes) Ingolf Plesner.
(50 kr./gang + kopier)
GRUPPE: LIVETS BOG – MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB
Mandage kl. 19 – 21.30, ulige uger.
Gruppen arbejder med Martinus hovedværk: Livets Bog. Der læses ca. 20 sider
pr. gang. Unik chance for at læse Martinus hovedværk sammen med andre. Vi
taler om stoffet og relaterer det til livet her og nu. Ingolf Plesner. (50 kr./gang)
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NY GRUPPE: EVIGE VERDENSBILLEDE 5 – Om sygdom og sundhed
Mødedage og -tid efter aftale, hver 14'ende dag.
”Det Evige Verdensbillede 5” af Martinus fortæller, hvorledes tanker og
væremåde er den inderste årsag til sygdom og sundhed. Ca. 20 sider/gang. Lær
at skabe optimal glæde, sundhed og livslyst i tilværelsen. Vi kan starte når 6 er
tilmeldt. Ingolf Plesner.
(50 kr./gang)

MARTINUSGRUPPERNES DAG
Søndag 14. juni kl. 10 – 17
Deltagere i læsegrupperne har studeret og levet med kosmologiens tanker i
årevis. De har stor indsigt. Nogle holder foredrag om emner, de brænder for.
Det bliver en dag med flere åndsvidenskabelige indslag, hvor det skifter med
oplæg og samtale med de fremmødte.
På gruppernes vegne: Ingolf Plesner (Kursus, kost, kaffe/te i alt 355 kr. )
(Oplægsholdere 120 kr.)
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Louise Hay
HELBRED DIT LIV® - RETREAT PÅ FYN
Torsdag 19. marts kl. 17.00 - søndag 22. marts kl. 15.00
På denne workshop mødes Louise L. Hay, åndedrætsterapi, yoga, energi og
kost i en transformerende rejse. Vi starter med velkomst, indkvartering inden
aftensmad og aftenprogram og slutter med nyt syn på dig selv, dit liv og rig på
nye venskaber. - Vi rejser gennem gamle overbevisninger og mønstre, der
blokerer os, anerkender dem og lader dem kærligt gå. Gennem åndedrætsterapi
genforenes vi med vores indre barn, heler sår vi bærer på fra barndommen,
slipper vrede, tilgiver og fylder hjertet med kærlighed. Lær at leve i nuet. Vi
bruger øvelser, der viser vej til bedre sundhed og bevidsthed.
Gudrun Boost og Geoffrey Smith
Tilmeld: www.thehealinghome.dk Tlf 28102542 thehealinghome@icloud.com

Økonomi og Spiritualitet
PENGE - KAPITAL – VÆRDIER –
SPIRITUALITET
12. september kl. 10 – 13. september kl. 16
Kurset henvender sig til dig, der gerne vil forstå
det økonomiske system og på samme tid gøre dig
fri af den økonomiske tænkning og værdisætning.
Med afsæt i JAKs ideer om menneskelig og
økonomisk frigørelse gennemgås, hvordan penge
skabes, hvordan rentesystemet virker, hvad
menneskelig og økonomisk frigørelse er? – og
hvad kommer der efter den økonomiske
tænkning? Kursusform vil være inddragende og dialogbaseret.
Underviser: Jakob Mikkelsen, formand for JAK Danmark www.jak.dk
(Kursus 500 kr. + kost og logi 665 kr. i alt 1165 kr.)
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Mazdaznan - Visdomslære
Information: Ester Andersen 66 18 16 90
Se mere på www.mazdaznan.dk
HELLIG3KONGER - MAZDAZNAN HELSEDAGE
Fredag 9. januar kl. 18 – søndag 11. jan kl. 14 – 2015
Begynd det nye år med 'Vestens yoga': Fordybelse, afspænding og indre ro.
Sanserne vækkes blidt, kræfterne genvindes og dine celler fornys gennem
denne oldpersiske visdoms specifikke øvelser for åndedræt og kirtelsystem.
Oplev lyd og sangs harmoniserende effekt; lær enkle sange og vokaløvelser til

brug i hverdagen. Liv og kraft til krop og sjæl. Ledes af kiropraktor Irrenne
Sidsel Peier. Visdomslære: Fra hjerneviden til hjertevisdom ved Hasse M.
Tønsberg. Cirkeldans (Cirkeldans.dk) - ved Randi og Carsten Michaëlis stemmer sindet til inderlighed og glæde.
(Kursus 675 kr. + kost/logi 1100 kr. i alt 1775 kr.)
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MAZDAZNAN - SOMMERDAGE
Onsdag 1. juli kl. 18 – søndag 5. juli 2015 kl. 16
Kurset afholdes årligt og er planlagt, så alle kan få noget ud af det. Alle er
velkommen til varme, spændende, opbyggende, smukke og muntre dage med
foredrag, øvelser, afspænding, sang og dans. Der er fra tidlig morgen øvelser,
som vækker vores kirtler. F. eks. giver thymuskirtlen øget livsmod, selvtillid,
positivitet og frihed, som hjælp til at bekæmpe og modstå psykisk stress. Vi vil
arbejde med åndedrættets kraft. Når vi øver det rytmiske åndedræt bliver livets
skønhed og storhed tydelig. Dybden og regelmæssigheden i åndedrættet
forbinder hjernen med tankens kilde i hjertet. Ofte, når vi har problemer og
ønsker at blive raske, opgiver vi, når vi erfarer, at vi må arbejde for at opnå
sundhed. Men når vi lykkes med at forlænge åndedragene, opbygges ægte
viljekræfter, og vi kan nu hjælpes uden at presse eller anstrenge os. Helingen
styrkes af de mange ernærings- og sundhedsråd. Undervisere: Rolf Peterson,
Irrenne Peier, Britta B. Christiansen, Randi Michaëlis, Lene Ravn m.fl.
(Kursus 1100 + kost og logi: 2200 - i alt 3300 kr.)

Cirkeldans - Sacred Dance
Lørdag 2. maj kl. 10 - søndag 3. maj kl. 16
(Kursus 510 kr. + kost og logi 665 kr. i alt 1175 kr.)
Lørdag 14. nov. kl. 10 - søndag 15. nov. kl. 16
(Kursus 510 kr. + kost og logi 665 kr. i alt 1175 kr.)
I sacred dance danser vi i fællesskab i en kreds. Meningen er at opleve, hvad
dansen kan give os. At danse og bevæge sig i enkle danse i en kreds af
danseglade personer giver motion, glæde, samvær og meget andet. Dans healer,
løser op og afbalancerer - det er videnskabeligt bevist. Vi oplever, at den
påvirker hele vores personlighed - ikke kun kroppen. Vi kan bruge den aktivt i
vores udvikling. Vi kan vælge musik og dans, som bringer os i den retning og
stemning, vi ønsker. - Medbring lette sko til at danse i.
Information: Randi og Carsten Michaëlis. www.cirkeldans.dk
mail: randi@carmic.dk tlf: 3259 5729 og mobil: 5136 7454
Tilmelding til Kullerup Kurser
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Den Biodynamiske Dyrkningsmetode
beskrives i Rudolf Steiners landbrugsforedrag og bruges til at dyrke fødevarer
af højeste kvalitet. Kosten er basis for livet i kroppen, der igen bærer vor
bevidsthed.
Se også: www.biodynamisk.dk og biodynamiskeforbrugere.dk
BIODYNAMISK DYRKNING OG FØDEVAREKVALITET
Lørdag 17. januar kl. 9 – 19
Fordybelseskursus: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug arrangerer et
kursus om livskræfter i muld, mad og mennesker. Kurset er for landmænd,
forbrugere og andre, der er interesserede i at få dybere forståelse af den
spirituelle og praktiske betydning af biodynamisk dyrkning og fødevarekvalitet.
Kontakt og tilmelding: 86 19 94 45 biodynamiskforening@mail.tele.dk
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BIODYNAMISK HAVEKURSUS
- Det er godt og let
Lør. d. 11. april kl. 11 til 12. april kl. 16.
Det praktiske arbejde er næsten som i
enhver have og læres på få timer. Lær at
bruge ”såkalender”, at sætte
kompostbunken op, og hvordan
biodynamiske præparater skaffes og
anvendes. Der kommer konkrete
anvisninger. Tag støvler og varmt tøj med. Ingolf vil vise beskæring af frugttræer. Samtale om kost: Biodynamisk avlede
produkter har topkvalitet, hvilket er
naturvidenskabeligt bevist/sandsynliggjort.
Tag gerne frø med til at bytte med.
Ikke-fysiske væseners indvirkning på
dyrkningen omtales. Er der behov, tales der om snegle og andre ”skadedyr”.
http://biodynamiskeforbrugere.dk
Biodynamiker Lars Mikkelsen (Kursus 355 kr.+ kost/logi 665 kr. ialt 1020kr.)

Arbejdsdage
Onsdag 21. januar – fredag 23. januar 2015
Tirsdag 17. februar – torsdag 19. februar
Tirsdag 24. marts. - torsdag 26. marts
Deltag meget gerne i hus-, have- og skovarbejde
en eller flere dage. Der er altid masser at lave inde
og ude alt efter årstiden. Ring eller mail og vi
laver en aftale også udenfor ovenstående dage. Du
er hjertelig velkommen. - Vi hygger med at
fortælle, læse m. m. efter ønske ind imellem. Vi
opfatter dit arbejde som en gave til stedet.
(kost/logi 100kr./døgn)
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METAsundhed
GRUNDKURSUS
Lørdag 21. februar kl. 10 – 17 søndag 22. februar kl. 9 - 16
Et kursus, der vil forandre dit syn på sundhed, sygdom og
mulighed for helbredelse. Indhold: De bagvedliggende årsager til sygdomssymptomer med de to faser: stress og regeneration. Vi arbejder med
forbindelsen mellem krop-sind-hjerne og miljø, følelsesmæssige konflikter som
årsag til symptomer, hvordan biologien anvendes i forbindelse med f.eks.
kræft, astma, hovedpiner, eksem, forkølelse, tandpine, rygproblemer m.m. og
med praktiske eksempler.
Vi vil øve enkle metoder til at få bagvedliggende følelser frem og hændelser,
som fører til symptomer. Denne viden er et brugbart supplement til traditionel
behandling og andre terapiformer. Kurset henvender sig til alle, som er
interesseret i egen og/eller andres sundhed, og er godkendt som grundkursus til
METAsundhed diplomuddannelsen (for dig, som ønsker at gå videre). Desuden
giver kurset 16 RAB point. Vi anbefaler at kursisterne har læst eller lyttet “Din
intelligente krop” af Susanne Billander. Hanne Heilesen.
(Tilmelding og pris: www.mygind.dk el. kontor@mygind.dk)
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DIPLOMUDDANNELSE i METAsundhed
Torsdag 16. april kl. 10 – Søndag 19. apri1 kl. 16
Tosdag 4. juni kl. 10 – Søndag 7. juni kl. 16
Torsdag 13. august kl. 10 – Søndag 16. august kl. 16
METAsundhed bygger bro mellem følelser, oplevelser, overbevisninger,
fysiske symptomer og psykiske ubehag/problemer. Som terapeut giver denne
forståelse dig en mulighed for at give din behandling en anderledes holistisk
tilgangsvinkel, som er meningsfuld for dine klienter. METAsundhed bygger på
urbiologien. Når klienten forstår sammenhængen øges chancen for helbredelse.
Uddannelsen består af 3x4 dages overbygning. Overbygningen forudsætter
gennemførelse af 2-dages grundkursus (ovenstående) i METAsundhed.
Lars Mygind.
(Tilmelding og pris på: www.mygind.dk eller kontor@mygind.dk )

GRUPPE: TANKEFELTTERAPI/EFT OG METASUNDHED
Mandage i Lige uger. Første gang 5. januar kl. 19 – 21.30
Grundbøger: Lars Mygind og Hanne Heilesen: ”Tankefeltterapi og EFT - få ro
i sindet, fred i hjertet og lethed i kroppen.” Senere: Susanne Billander: ”Din
intelligente krop”. Begge Bøger kan købes på www.mygind.dk
- Det er en fordel, at læse bøgerne igennem før starten. Vi læser 15 - 25 sider
pr. gang. Kurset har en teoretisk del og en terapeutisk del. Når man arbejder på
denne måde, kan det få karakter af dybgående psykoterapi, da det er vores egne
traumer og belastninger, vi bearbejder.
Kurset svarer til et grundkursus. Ca. 16 mødegange over året. Pris 2 x 750 kr.
750 kr. overføres gerne før kursusstart på 8401 4203164, - hvis ikke andet er
aftalt. Tilmelding Kullerup Kurser. Ingolf Plesner.
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Praktiske Oplysninger
Kullerup Kurser I/S
CVR-nr.: 28296479
Hanne Kudsk Jensen
og Ingolf Plesner
Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 31 54 31
kullerupkurser@gmail.com
www.kullerup.dk

- Tag gerne linned og håndklæde,
lunt tøj og indesko med hele året.
- Særlige hensyn anføres ved
tilmelding.
- Intet personale. Vi værdsætter,
at alle ordner efter sig selv.
–

- Vegansk/vegetarisk køkken med
biodynamiske/økologiske råvarer.

Du kan bo her evt. i forbindelse
med terapi, retreat eller ferie.

- Undgå venligst stærke dufte og
parfume af hensyn til allergikere!

- Røgfrit inde. Stof-/alkoholfrit miljø.
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Tilmelding
Intet depositum til vore egne kurser. En tilmelding er en aftale.
Tilmelding på www.kullerup.dk på tilmeldingsskemaet, på telefon 65315431
el. på kullerupkurser@gmail.com hvor tilmeldingsskema tilsendes
Anførte priser gælder fællesrum. - Enerum koster ekstra.

Betaling
Bor du hjemme under kurset fradrages i prisen.
Betaling for kursus og ophold overføres til konto 8401 4203164 ugen før ellers
afregnes kontant på kurset. - Modtager ikke dankort eller checks.
(Foreningskontingent og gaver kan overføres til Støtteforeningen, se nedenfor.)

Rejse
Kullerup med Kullerup Byvej 2A, 6 km. vest for Nyborg på vejen til Ferritslev.
(Tag ikke fejl: Der er to landsbyer med navnet Kullerup i området.)
Bil fra Motorvejen:
Afkørsel 46: ”Nyborg V.”
Kør mod syd mod Ørbæk 2 km.,
mod vest mod Ferritslev 1 km.
- Kullerup Byvej går mod syd.

P - foran haven.
Tog, bus og telekørsel:
Bus 831U (Nyborg st. - Kullerup – Ringe.) Kun skoledage:
To afgange morgen og to eftermiddag.
Udenfor bustiderne kan du bestille telebus på 63 11 22 55 eller mindst 2 timer
før mellem kl. 7 og 21.
Gyldige DSB-billetter og kort gælder som betaling med telebusordningen.
Check bus/telebus på www.FynBus.dk el. 63 11 22 33 el. www.rejseplanen.dk
Fælleskørsel
i egne biler kan formidles her fra efter deltagerlisten.
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Kullerup Kursers Støtteforening
Generalforsamling i Kullerup Kursers Støtteforening 14. marts. kl. 10
Vil du støtte os? - så bliv medlem af
Kullerup Kursers Støtteforening (CVR 35147276).
Vi kan med mange medlemmer i ryggen søge midler til drift, forbedringer og
vedligeholdelse - og måske modtage gaver og arv.
Det er en stor glæde for os at mærke jeres opbakning.
Årskontingent 100 kr. Betalingsanmodning fremsendes til medlemmer.
Tilmelding til foreningen på www.kullerup.dk eller tlf. 65315431
Kontingent og gaver til støtteforeningen overføres på konto 9860 251860
eller benyt indbetalingskortkoden: +73< ( ) +82 14 95 46<
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Kursiststøttekontoen ”Kullerups Venner”
Ønsker du at deltage i et af vore kurser, men har dårligt råd, kan du søge
tilskud, der kan dække en del af udgifterne. Ring på 65 31 54 31.
N.B. En del mennesker har brug for vore tilbud eller gå i terapi. Interesse for
spiritualitet og psykoterapi vågner tit, når man har ondt i livet, er syg eller er
arbejdsløs – da har man sjældent penge.
Såfremt du ønsker at støtte andre kursister, kan du overføre et beløb til kontoen
Kullerups Venner: Konto 9860 251879

Program og nyhedsbrev
Hjertebladet udgives før jul og før sommerferien.
Nyhedsbreve kommer kun pr. e-mail.
”Hjerteblad” og ”nyhedsbrev” kan downloades på www.kullerup.dk
men vi sender gerne papirudgaven af Hjertebladet.
I kan til-/framelde adresse, program og nyhedsbrev på www.kullerup.dk
eller kullerupkurser@gmail.com eller Kullerup Kurser tlf. 65315431
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Hvem skaber sygdom?

Konventionel medicin interesserer sig for, hvad der skaber sygdom. Fokus er
på farlige mikrober, forgiftning, nedslidning, forkerte arbejdsstillinger, genetik,
sociale relationer  alt det synlige og målelige. Når skaden er sket, reparerer
lægerne. De er dygtige. Vi skylder dem ofte mange år af vores liv for deres
indsats. Men ny videnskab – MetaSundhed – flytter erkendelsens grænse endnu
videre og siger at sygdomme udløses af chokerende oplevelser, der aktiverer
organismens overlevelsesinstinkter. Personen tolker øjeblikkelig choket, der
dels sætter sig i sindet, og dels afsætter en ”ring” i hjernevævet”, der udløser en
belastning af de organer, der står i forbindelse det berørte hjernevæv.
CTscanninger af ringene i hjernen og samtale med patienterne har skabt en
oversigt over tankemønstre, der ligger bag et utal af sygdomssymptomer.
Den kan være en stor hjælp for psykoterapeuten. Kan man finde og bearbejde
det udløsende chok, kan man få symptomet til at svinde helt eller delvis. Såvel
Louise Hay i ”Helbred dit liv”, Martinus og MetaSundhed fastslår, at sygdom
har psykiske årsager. Negative tankemønstre, svækker og belaster kroppen og
åbner den for sygdom. Her kan terapeuten sætte ind: Sygdomssymptomet peger
tilbage på et tankemønster, tankemønsteret peger tilbage på et konfliktchok.
Her er tankefeltterapi er en uvurderlig metode til behandling af angst og
choktraumer.
Imidlertid fortæller MetaSundhed ikke, hvorfor man får chok? Man kan ikke
udrydde sygdommene før man ved, hvad der udløser konfliktchokene. Her må
man kigge i kosmologien hos Martinus:
Vores højeste selv  det evige oplevende og skabende ”jeg”  modtager energi
og afsender energi konstant. Den energi, vi modtager, danner vor livsoplevelse.
Den energi, vi afsender, påvirker verden omkring os med dens levende væsener
på godt og ondt. Men al energi går i kredsløb, så det, vi har sendt ud, vender
tilbage til os selv som ny livsoplevelse i dette eller kommende liv med næsten
samme følelsesmæssige valens, som det blev sendt ud med. Sender vi vrede,
møder vi vrede. Sender vi kærlighed, møder vi kærlighed. Det er måden, vi
lærer på, hvordan vi skal handle, i livets skole, for det, der gør ondt, får vi afsky
for. I dette lys er vi selv den inderste årsag til vores syge eller raske tilstand –
vores skæbne.
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”Hov!  Læg bare skyld på mennesker, der er hårdt ramt af sygdom. Skal de nu
også pines med at være årsagen til deres egen skæbne?”  Når man tror, at
tilfældigheden slår på en, og at alt i livet er tilfældigt, gør man sig til et stakkels
offer. Når man godtager, at egne handlinger er årsagen til ens belastninger,
hjælper det til at tage ansvar for eget liv, og tanken ligger snublende nær: ”Kan
jeg gøre mig selv syg, kan jeg også gøre mig selv rask.” Man kan viljemæssigt
arbejde på at udligne sygdommens årsager ved at gå ud af de situationer, der
skaber de mørke tanker, hvis det er muligt  og træne positiv, tilgivende og
kærlig tænke og væremåde. ”Ingen kan lide uret, og ingen kan gøre uret,”
kosmisk set. Men det kræver accept af og indsigt i reinkarnationsloven og
karmaloven for at forstå det.
Hvorfor udsættes vi  imidlertid  for chokerende oplevelser? Hvem har vi
således selv optrådt chokerende overfor?  Der kan være byrder fra tidligere livs
mere primitive levned  og rædsler fra nutidens krige og forbrydelser. Men ikke
mindst er der et uerkendt forhold til dyr i pelsfarme, stalde og på slagterier, som
vi påfører voldsomme begivenheder, der siden vender tilbage til os selv som
chokerende og sygdomsbefordrende faktorer.
Dette er ikke ment som kritik af andres livsførelse og valg af arbejde. Alle gør
vi det, så godt vi kan, ud fra den overbevisning, vi har. Vi er, hver især,
ansvarlige overfor livet selv. Jeg gengiver herunder vismanden Martinus' tanker
om sygdommes årsag (forkortet):
Når medfølelse, kærlighed og intelligens udvikles, og maskinerne gør det hårde
fysiske arbejde, virker det tilbage på krop og sind, der forfines. Vi bliver mere
og mere til ”åndsmennesker”. Vi tåler ikke længere det, som før var vores føde.
Maven har svært ved at fordøje kød. Derfor har vi i årtusinder kogt og stegt det.
I bogen ”Den Ideelle Føde” skriver Martinus, at den karmatiske hovedvirkning
af vores udnyttelse af dyrene vender tilbage som ulykker, chok og for tidlig
død, mens den karmatiske bivirkning skyldes fordøjelsens permanente
overbelastning af organismen, der svækker vævene i kroppen og ligger til grund
for de organiske sygdomme: ”Vegetarisk føde vil, selv i sin groveste form,
nedsætte sygdomsprocenten betydeligt og give et mere kraftfuldt, sundt og
legemligt velvære end animalsk føde. Den vil være en hovedfaktor i vejen mod
en skønnere, renere og klarere oplevelse af livet. Den er det uundværlige
adgangskort til en forklaret tilværelse.”
Så!  Hvem skaber sygdom?  Det gør vi selv.
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Kullerup Kurser
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