
Gruppetilbud til Ældre Sagens lokalafdelinger 

Mit navn er Bente Fisker. Jeg tilbyder at holde foredrag "Hvad er et liv i balance?  - og vidste du 

smerter ofte stammer fra noget andet, end vi går og tror?" 

• Ved mit foredrag kan man hente inspiration til, hvordan man kan hjælpe sig selv til færre 

smerter og mere overskud og dermed kunne føle sig yngre med alderen.  

• Jeg fortæller om mit liv - nu uden de begrænsende smerter og viser, hvordan jeg lærte mig 

selv at slippe smerterne og blev fri til at gøre de ting, jeg gerne ville i mit liv.  

• Mit primære "værktøj" er kinesiologi (let og blid muskeltest) sammen med min 

spørgeteknik for at kommunikere med kroppens intelligente celler og få det frem, som 

fremkalder smerten.  

• Når vi har ondt, både fysisk og mentalt, er der en årsag bag det. Kroppen vil fra fødslen kun 

være rask -  så hvad gemmer den på?  

Jeg er 66'er, opvokset i et sønderjysk landbrug, uddannet laborant, specialist i drikkevand og siden 

2009 registreret alternativ behandler med zoneterapi, kinesiologi og healing. Min baggrund giver 

mig et godt fundament for at kunne forstå og hjælpe andre, når livet er hårdt.  

Udtalelse fra Anne og Peter Seested: "Vi valgte Bente, da vi så hun kunne hjælpe andre, sådan som hun 

viste ved foredraget. Uden hendes hjælp tror vi ikke Peter var kommet ud af et traume, som han fik for 10 år 

siden".  Anne kan fortælle mere. Hvis det har jeres interesse, kan jeg sende Annes tlf. nr. til jer.  

 Min mission er at vise smerter og kroniske tilstande (stress) kan heles. 

• Tidspunkt: Efter aftale eftermiddag eller aften. 

• Varighed: 2-2,5 time.  

• Pris: 1500 kr. 

• Kørsel afregnes fra Mejerivej 8, 6630 Rødding (3,50 kr. pr. km). 

Det ville glæde mig at komme til jer. 

 

Med venligste hilsener 

Bente Fisker 

Mejerivej 8, 6630 Rødding 

Tlf.: 3027 9410, mail: bentefiskerhelse@gmail.com,  https://bente-fisker.dk/ 
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