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Sansevandring!
Oplev Aarhus på ny!

!
!
!
Søndag d. 28. december indbyder vi til sansevandring i Århus fra kl. 11.30 til cirka 12.45.!
!
Turen bliver en mulighed for at åbne og udfordre dine sanser.!
!

Vi mødes i ankomsthallen i Aarhus Banegård og bevæger os derfra ud i byen. På turen vil du få
mulighed for at opleve det kendte på nye måder, træde ind i rum, du normalt oplever under andre
forhold, gå på brede veje og smalle stier, komme op i højden - og ned igen :)!

!

Vi mødes i tavshed, går i tavshed og skilles i tavshed - og får derved mulighed for at åbne op for
en dybere sanseoplevelse, end når samtale optager vores tanker.!

!
Vi vil undervejs sikre, at alle sanser bringes i spil - syn, lugt, hørelse, smag og følesans.!
!
!
!
!
!
Praktisk:!

Dato: !
Tid:!
Pris: !
Deltagerantal: !
Tilmelding:!

!
Betaling:
!
!
!

28. december!
11.30 - 12.45 (cirka)!
20 kr. pr. person!
Maks 15 personer!
Via Facebook eller til: Anne Charlotte på
kontakt@essents.dk!
På dagen: kontant el. via Mobile Pay

Turen gennemføres og er arrangeret af:

Liv i Balance - v. Anne Hall!

Essents - v. Anne Charlotte Petersen!

Anne er uddannet cellist og har arbejdet som
freelance musiker i 15 år.!
Hun er desuden uddannet feng shui-konsulent og
har Liv i Balance, hvor hun arbejder med rum og
indretning.!
Der ud over brænder Anne for sund og levende
mad og er kreativt skabende med raw-food retter.

Anne Charlotte er cand.mag. og arbejder som
udviklingskonsulent inden for sprog og læring.!
Hun har netop afsluttet 3. år af psykoterapeutuddannelsen ved ID-Academy og har Essents,
hvor hun tilbyder individuelle terapisessioner med
fokus på udvikling mod et liv, der leves fuldt og
helt.
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