FOREDRAG om HORMONER - OVERGANGSALDER – SUNDHED - PMS og VELVÆRE m. m
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*
Foredrag III dele ved Birte Robins, psykoterapeut, yoga - og meditationslærer, samt krop- og sundhedskonsulent.

Foredraget vil omhandle, hvorledes vi kan genskabe balance og sundhed, ved at bruge naturlige hormoner – hvorledes hormonet progesteronet er blevet udbrændt i et tidligt stadie – hvorledes østrogen-niveauet er blevet alt for højt, fordi vi igennem miljø, luft, vand, mad, sæber, shampooer, P-piller eller gennem hormonbehandling og meget mere, har fået tilført masser af hormoner og østrogen-lignende stoffer – de såkaldte xeno-østrogener - som sætter kroppens funktion ud af balance. 
Om hvilke stoffer de er og hvor de findes. Om hvorledes du kan genskabe balance og harmoni i stofskifte, hormonsystem, blodsukker -og energiniveau, centralnervesystem, hårvækst, blodtryk, i dit stress-/uroniveau, vand i kroppen, underlivs- og brystknuder, dårlig hukommelse, knogleskørhed, cancer, candida, energiniveau og libido.
Om hvordan naturlige østrogen – og progesteron -hormonlignende stoffer kan hjælpe dig, hvor du oftest vil tro du skal tage kemiske hormoner. Om PMS og ikke at kunne blive gravid.

At holde sig sund og rask.
Har vi mere tid så kan du også høre om, hvordan vi forbliver sunde og raske i en verden fyldt med kemiske stoffer, xeno-østrogener, genmanipulerede (GM)fødevarer, forurenet vand, udpint jord, som mangler vore grundlæggende mineraler bl.a. svovl – (MSM), forurening fra EMF-stråler = mikrobølger fra computere og mobiltelefoner, elektriske køkken- og husredskaber/lamper osv. Om hvorledes vi på grund af iltmangel på denne jordklode, pga. den forurening som findes overalt. 
Når forureningen kommer ind i luften/atmosfæren optager den iltens plads. 
Luftens iltniveau plejede at ligge på 32 - 40% - det gør den absolut ikke mere! Nu er den på ca.15 - 20 % og i nogle områder er den helt nede på 7 - 12% (f.eks. Japan og nogle storbyer.) 
Er du udsat for stress, både fysisk og psykisk, får du ikke lavet dine aerobiske øvelser/går ture/trækker vejret dybt ned i lungerne el. bevæger dig.
Har du infektioner, viruser, er du på medicin, stoffer, cigaretter, tobak eller alkohol. Opholder du dig mest i forurenet luft og får du forurenet mad, så bliver ilten opbrugt ekstra hurtigt. Regnskoven er svundet med 70 % i de sidste 50-80 år…..Vi kan ikke leve uden ilt….kun ca. 3-4 min. Så dør vi! Det er vor vigtigste kilde til at opretholde livet. 
Vi vil komme til at lide mere og mere af personligt iltmangel. Hvad gør vi? Hvad kan tilførsel af ilt helbrede i din krop/hvad sker der i kroppen når man mangler ilt?
Når vi ikke dette i dag, aftaler vi en anden gang….hvis du har interesse i at kende noget til at sno dig gennem en kemisk verden uden ret meget ilt.
Du vil kunne stille spørgsmål.
*

At holde sig sund og rask foredrag
Forsat – II. Del
Om potentielle farlige kemiske stoffer i vore cremer, toiletartikler og sæber

*
Disse foredrag handler ikke om at danne et skræmmebillede….det handler om oplysning, så vi bliver vidende og bevidste, så vi udfra denne viden og bevidsthed kan tage stilling og forholde os til virkeligheden som den er og ikke gå i blinde eller leve i illusionernes verden.
Skal vi tale om nogle af de mest almindelige potentielle farlige stoffer som findes i vore hudcremer, tandpastaer, sæber, barbercremer, læbestifter og pomader, samt i vore ”soft drinks” – colaer, sodavand osv.
Hvilke stoffer skal vi så ind å at vide noget om og holde øje med – hvilke skal vi passe allermest på – hvilke stoffer es oftest i det hele?
Jeg kender jo ikke alle de hundredvis af kemikalier, som kommes i kosmetikken, vore toiletartikler og personlige rengøringsting; men jeg kender nok af dem, til at det er tid til at råbe lidt op, give min erfaring og viden videre til andre. ’
Nogle firmaer dog helt at bruge disse, men i mine undersøgelser har jeg godt nok i blevet overrasket flere gange, over at nogle af vore mest ansete såkaldte naturlige/Naturrene firmaer, der stadigvæk bruger disse ting. Nogle af dem bruger kemien lavet fra naturlige ressourcer og så tror de straks den hellige grav er vel bevaret. Det er den ikke: Kemi er og bliver kemi. !!!
Når f.eks. naturlige kokos- og papaja olier/-udtræk omdannes til kemi, så er det altså kemi - ligemeget - hvad det oprindeligt stammer fra. 
Set udfra det synspunkt, sådan er det nok med det meste af det vi bruger. Ja, - sådan er det også i medicinalbranchen, som laver meget af deres medicin af naturlige ting, men under processen og for overhovedet at kunne få patent på sine opfindelser, skal det omdannes til kemi……...Man kan nemlig ikke få patent på naturlige og rene naturvarer……..Tænk sig!!
Det lyder som en god lov (for visse erhverv) at have fået lavet. Den passer vel fint medicinal- og kosmetikbranchen.!!!
Jeg kan i ialletilfælde fortælle om hvilke nedbrydende virkninger diverse stoffer, kan have på organismen – den menneskelige krop, som f.eks. forstyrrelse af vores indre kemiske opbygning, nedbrydning af immunforsvar, cellernes optagning af vand og næring – udskillelse af giftstoffer -
indvirkning på hormonsystem og på mineral-, enzym – og aminosyrebalancen. Samt nedbrydning via en indre gæringsproces, som kan efterligne/give mange forskellige sygdomme.
Ved vi alt dette kan vi tage vore forbehold…!!!!
Så er der også vort drikkevand……..hvad er der sket med det, nu da det er en kendt sag at det er fyldt med pesticider, herbicider, rester fra kunstgødning, mangel på ilt osv.?
Her er også oplysninger at få, om du ønsker vide mere?
Ved vi det ikke, kan vi blive ved at gå i blinde vores egen sygdom og manglende livskvalitet i møde!
Helt ærligt hvad gør vi for at undgå denne kemiske påvirkning? Jeg har nogle oplysninger og nogle erfaringer og ideer. Har du lyst til at høre med og tale om det, så er dette et foredrag vi kan tage op.

*
”At holde dig sund og rask”…… foredrag
Forsat - III. Del
Om Elektro-magnetiske (EM-FELTER) stråler og mikrobølger

*
At holde sig sund og rask kan også handle om at tænke sig om i sin daglige verden af elektromagnetiske(EM-Felter)- og mikrobølgestråler. Hvad kan vi gøre for at tage vare på vores sundhedstilstand, både psykisk og fysisk. Hvad skal vi passe på omkring vore børn og disse mange EM-Felter de kan opholde sig i?
Hvad burde vi vide om mobiltelefoner, mikrobølgeovne, fjernsyn, computere og ganske almindelige huslige elementer, som kaffemaskiner, alarmklokker, elektriske varmepuder og vandkogere?
Ja….. ….der er er en del ting….det er jo klart at fabrikanterne og regeringens såkaldte miljø- og sundhedsstyrelse, forbrugerrådet og lægemiddelstyrelser ikke kommer frem med alle oplysninger…….gjorde de det ville de måske miste for mange penge…!
Men vil man tage ansvar for sit eget liv, så hører det med dertil, at man finder ud af disse ting og forholder sig til sandheden og nok ikke politikeres, fabrikanters eller mediernes oplysninger!
Jeg kan komme med nogle oplysninger, som er aldeles kendte og anerkendte i visse bevidste, videndes og opsøgende personers og forskeres kredse. Der er så-men nok af disse oplysninger, hvis man vil have fat i dem. Vi kan kun gavne af at kende til dem. Så ved vi det mindste, hvad der sker, hvis vi overdriver i vort brug af disse ting og hvad vi evt. kunne gøre for at undgå de evt. negative påvirkninger om dette.
Hvad skal vi virkeligt passe på, hvad kan vi gøre?
Du/I vil kunne stille spørgsmål og give kommentarer på alle foredrag og nogle vil også indeholde øvelser om ønsket

Med Venlig Hilsen Birte Robins.
Krop/sundheds-konsulent, yoga/meditationslærer, psykoterapeut og voksenunderviser. 
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