
Himmelbjerggaardens’ ”Velvære og behandlerdag” (dag) 
Lørdag d. 10. december kl. 10-15 + behandling 
 
Velkommen til årets holistiske wellnessdag, hvor Himmelbjerggaardens Healing Art Center 
slår dørene op for “Local Nature Love”, hvor du kan opleve magien, værdierne og 
menneskene bag, samt modtage behandling på egen krop og sjæl.  
 
Naturligheden i dig - Velkommen til en dag med velvære, bevidsthed og harmoni. 
 
Vi tilbyder 
Vi er en gruppe kunstnere, iværksættere, formidlere og behandlere fra ind- og udland, der har 
valgt at bo og arbejde i - for - og med naturen og ønsker at skabe en dag for dig med nærvær, 
motivation og ro - lige her på bjerget. 
Vi inviterer vores naboer, deres naboer og venner til en kærlig, sanselig og meningsfyldt dag. 
 
Program 
Lørdag d. 10. december kl. 10-15 + behandling 
 
10-10:30 ”Stilhed & Meditation – Fuldmånens Kraft” v. meditationsguide Lukas  
 
10:30-11.15 ”Hvorfor bor vi på bjerget – og hvad kan du mærke?” 
Healende historiefortællinger fra behandlerne og deres tilgang: 
”Energipunkter & Nydelse i Nuet” v. healer og eventyrer Maria og Tantra Coach Milan. 
” Genfødsel i Naturen” v. healer Cecillia og afspændingsguide Katja 
 
11:15-11:45 ”Decembertidens tegn” v. astrolog og mytefortæller Johan 
 
11:45-12:45 ”Vegetarisk Grøn Frokost v. GreenSelect & Sjælevarm Live Musik” v. 
kunstner og musiker Lasse 
 
13:00-14:30: ”Sanselig Vandring & Rundvisning - Kaldet på Bjerget -”v. iværksætter og visionær 
leder Aslaug og naturelsker Boye 
 
14:30-15:00: ”Det Menneskelige Bibliotek”, nysgerrighedssnak med behandlere, kreativitet 
og besøg i vores magiske shop – kaffe, urtete og snack 
 
15:00-18:00 – ” Personlig holistisk behandling ” 
 
Mulighed for individuelt tilkøb af forudbooket behandling. 
 
Du har mulighed for at tilkøbe dig en behandling inden for:  
 
*Holistisk kropsterapi  
*Healing og ansigtsmassage med Amazonas regnskov 
*Rebirthing, aromamassage og klangmassage 
*Kunstterapi 
*Astrologi og horoskop 
*Tantra counseling (mulighed for par) 
 
Pris: 350 kr. (ekskl. Individuel behandling) 
 
Tilmelding inden 5. december. Alle aldre er velkomne. 
 
 
Dette event er non-profit, og indtægterne går til udvikling af fællesskabet på 
Himmelbjerggaarden. 
 
Der vil også være mulighed for at overnatte, få behandling efterfølgende, selv at gå rundt i 
Søhøjlandet herunder besøge Himmelbjerget før eller efter eventet.  
 
For overnatningsmulighed kontakt info@himmelbjerggarden.com 


