Hør et spændende foredrag om lykke og mindfulness
Hvor lykkelig er du? Vi tilhører nogle af de mest tilfredse folk i verden. Men er vi så
lykkelige, som vi siger, vi er?
Mindfulness kan bedst oversættes som bevidst nærvær i hverdagen.
Men mindfulness er meget mere end det. Det er en ældgammel filosofi, og i vore dage
kombinerer vi Østens spiritualitet med Vestens psykologi. Et nærværende liv er en stor
udfordring i vores moderne højteknologiske tid.
Fordi vi gør 117 ting på én gang, har vi tit svært ved at samle os om noget som
helst. Vil du skabe ro i dit tankemylder og forebygge stress, så er dette foredrag
lige noget for dig.

Mindful living Hvor bor verdens lykkeligste folk?

Bodil Johanne Jørgensen –
professionel coach,
forfatter, eventyrer og
foredragsholder
Hun brænder for at formidle stof fra verdens
forskellige kulturer og give folk en større
forståelse for hinanden. Mediernes gene
raliseringer og syn på verden, viser sig ofte
ikke at holde, når man rejser rundt i verden
på egen hånd. Bodil Johanne har de seneste
20 år brugt tid på at udvikle og vedligeholde globalt udsyn og deler gerne ud af erfaringerne. Det er kærligheden til at rejse, og
leve i nuet (mindfulness) som har ført hende
til ødemarker, jungle og til steder hvor kun få
kommer, spændende storbyer og fantastiske
naturoplevelser.

Bodil Johanne har rejst i 90 lande
på seks kontinenter.
Hun er desuden medlem af De
berejstes Klub.

Tag med til lykkeland
Book et eventyrligt spændende
foredrag, hvor du også kan få
ideer til din næste rejse.

Kontakt
Bodil Johanne Jørgensen
Langelinie 14 A
8700 Horsens
www.bjraadgivning.dk
bj@bjraadgivning.dk
tlf. 76 25 03 04 - mobil 30 42 05 04

- Vi er flere gange blevet udnævnt til verdens mest lykkelige
folk, men der er et andet land, som måler velfærd i lykke og
mindfulness …

Læs mere om inspirerende foredrag.

Bhutan – lykke og medfølelse for alle
Bodil Johanne har rejst gennem Bhutan fra vest til øst.
Det lille idylliske kongerige i Himalaya bjergene satser på brutto-nationallykke og
mener, at måling af bruttonationalproduktet ikke gør os lykkelige. I stedet for materiel velstand har man fokus på mindful living, bevidst nærvær, indre ro og lykke.
Her er plads til det enkelte menneske, og man værner om sin kultur, spiritualitet,
miljøet og en ren natur.

Bodil Johanne viser personlige
billeder og fortæller om det
demokratiske land, festivaler,
mindfulness på højeste plan,
lykkeprogrammet,
kultur og filosofi.

Flere foredrag af Bodil Johanne Jørgensen

”At rejse er at leve,”
sagde H.C. Andersen, og han nåede at besøge 21 lande. Si
den dengang er det blevet meget nemmere at rejse og Bodil
Johanne har rejst i 90 lande på seks kontinenter, og hun deler
gerne ud af erfaringer om at være berejst.
Bodil Johanne viser smukke personlige billeder fra så forskellige lande som fx Burma, Ecuador, Nordkorea, Kenya,
Mellemamerika, Oman, Qatar, Indien osv.

Tag med til Sydindien
I Mundgod i Sydindien bor 10.000 tibetanske flygtninge, og der
kommer fortsat nye til (for at besøge området kræves der en
særlig tilladelse). Flygtninge som Indien har valgt at tage imod
fra Tibet/Kina. Kom og hør om gribende beretninger og folk der
sætter livet på spil for at flygte fra Kina til Indien. I Mundgod
praktiseres et spirituelt liv. Mindful living hver eneste dag.
Indien er meget anderledes i dag end for blot tyve år siden. Man
har fx hævet millioner ud af fattigdom til middelklasse.
”Indien er for mig meget mere nuanceret og anderledes,
end det billede medierne forsøger at skabe af landet.”

Nordkorea –
verdens mest mærkelige land
Et land med 23 millioner indbyggere uden mobiltelefoner og internet. Nordkorea er igen kommet på den politiske dagsorden.
Men hvordan er retorikken, og baggrunden for den tænkemåde
som hersker i landet. Et land med en befolkning som sulter og
magthavere der bruger pengene på militær oprustning. Bodil
Johanne fortæller om, hvordan det føles at være gæst i dette
udsædvanlige land, hvor børneopdragelse ikke er et familieanliggende men en statsopgave etc.

Hovedjægernes land –
Indianerstammer i Ecuador
Langt ude i junglen lever indianerstammer, som man altid har
gjort det. Men nogle af dem lever i en evig kamp mod olie
selskaberne. Kom og hør historien og se smukke billeder af
høvdingen og hans familie. Her sejler folk i kano på floden, og
her lever man livet i nuet.

