
Fællesskabet for udvikling af Sensitive, 
Intuitive og Empatisk begavede 

indenfor krop, sind, sjæl og spiritualitet.

Ny tids børn – også benævnt krystalbørn, 
indigobørn, englebørn, stjernebørn, 

der har en særlig sensitiv tilgang til livet.

Donationer 💕 
Vi søger løbende fonde og bidragsydere om midler, til at kunne hjælpe 
og støtte sårbare sensitive og stressramte personer/familier, som ikke 
selv kan finde hjælp i systemet og ikke selv har råd til terapi og lign. Vi har 
bl.a. indgået samarbejde med Bangs krystalsmykker, hvor der for hvert 
solgt smykke doneres et beløb. Vi vil også blive glade for dit bidrag.

Donationer – kan overføres til:
Mobilpay nr. 6178 5744 – Skriv donation i reference.

Kontakt:
For spørgsmål vedr. medlemskab, 
at donere et arrangement mm:

Jette K. Mortensen
Email: jkm@tanke-feltet.dk · Telefon: 6178 5744
Facebook: ”Tanke-feltet – Sensitiv - Lys💕buen”

Styregruppen:
Jette Mortensen, Karen Dalsgaard, Kirsten Boll, Gitte Sletterhage og 
Randi Madsen.

Velkommen i

LYS💕BUEN
FRA SENSITIV TIL SANSESTÆRK

Idégrundlag
At skabe et fællesskab med inspiration til din indre rejse, hvor livsglæde, 

samhørighed, taknemlighed, næste kærlighed, frihed, kreativitet og 
meningsfuldhed er omdrejningspunktet, og hvor der er plads til at være 

sensitiv, spirituel, empat, ny tids børn mfl.

Via Bevidstgørelse + Bevægelse på alle planer 
skabes Balance & Hele mennesker

LYS💕BUEN
FRA SENSITIV TIL SANSESTÆRK



Formål 💕
At invitere til et fællesskab, hvor Lys💕buen er samlingspunktet for dig, 
som er interesseret i at tage aktiv del i din egen selvudvikling og skabe 
positive forandringer. At skabe et netværk, hvor vi ikke er adskilte, men 
derimod forbundet, og hvor du kan udveksle tanker, idéer og erfaringer 
med ligesindede. Samt støtte og hjælpe sårbare familier gennem nød-
vendige processer.

At lære at få hverdagslivet på det indre og ydre plan til at balancere i 
kraft af det maskuline og feminine, det fysiske og det psykiske i forening.

Målet er at inspirere og støtte dig i din selvudvikling, så vi hver især kan 
finde ind til vores kerne og styrke, og derved kan stå stærk i os selv, og 
være en del af vores samfund.

Værdigrundlag 💕
Vi respekterer hinandens forskelligheder og bygger ikke på et religiøst 
eller politisk fundament. Vores 6 kerneværdier er:
- At styrke dine selvkærlige tanker – Jeg ER
- Kærlighed/Næste kærlighed
- At udvikle mig og bidrage til en mere rummelig verden
- Jo mere, jeg giver, jo mere modtager jeg
- Forbinde/balancere det feminine og maskuline
- At blive i stand til at leve i harmoni med omgivelserne

Aktiviteter 💕
•  Foredrag/undervisning
•  Workshops - kreativitet
•  Meditations- og lyscirkler og udviklingsgrupper
•  Lys sang, Lys dans og bevægelse
•  Filmaftener
• Café
•  Klublokale – Lupinvej 5, Hobro

Organisering 💕 
Styregruppen iværksætter dels selv aktiviteter, og på baggrund af med-
lemmers initiativ fungerer styregruppen som sparringspartner ifht. kon-
kretisering, koordinering og realisering af aktiviteter. 

Styregruppen er sammensat af mennesker, som ser det, at være sensitiv 
som en gave. Vi skaber et trygt rum, hvor mennesker med interesse for 
de sensitive træk, personlig udvikling, METAsundhed og spiritualitet, kan 
være sig selv. I Lys💕buen skabes der inspiration, nærvær og på en ærlig 
og kærlig måde, hvor man får forståelse af det, at være sensitiv.  

Hvad får du ud af et medlemskab? 💕 
•  GRATIS månedlige selvudviklings & sundheds samlinger 
•  Deltage i klub events til en reduceret pris 
•  Er en del af et rummeligt fællesskab, hvor du trygt kan udtrykke dig 
•  Mulighed for selv at bidrage med et foredrag/kursus for målgruppen 
•  Mindfulness, indsigt i kroppens intelligens og sundhed 
•  Netværke med andre sundhedsinteresserede, sensitive, empater mfl. 

Bliv medlem 💕 
For kun kr. 180 pr. måned støtter du vort arbejde med at hjælpe sensitive, 
lave sundheds arrangementer og du kan deltage gratis i samlinger d. 1. 
torsdag i hver måned og få rabat til ekstra arrangementer. 

Er din indkomst efter skat mindre end kr. 8.000 pr. måned, kan du få en 
særlig aftale om medlemskab for kr. 100 pr. måned. 

Tanke-feltets nyhedsbrevsmodtagere kr. 200. Ikke-medlemmer kr. 250 
pr. gang. Juli måned er betalingsfri.  

For indmeldelse send mail til: jkm@tanke-feltet.dk 
med oplysning om: Navn – Email – Mobilnr. – Adresse


