Ajourføringsdag
Fredag den 27. september 2019
Kl. 10.00 til 17.00
Center for Ernæring og Terapi, Ryesgade 27, Baghuset 1. sal, 2200 Kbh. N
Program:
9.30 – 10.00 Ankomst
10.00 – 12.00 Sesilje Bondo Petersen: Den skjulte sandhed om HPV-vaccinen
Sesilje vil fremlægge sin egen historie som forsøgsdeltager i Future 2 med Gardasil vaccinen
tilbage i 2002-2007. Gennemgangen vil fortælle om skyggesiderne af HPV-vaccinen, og hvordan
den blev godkendt på et spinkelt grundlag. Derudover vil Sesilje fortælle om de toksiske effekter
af aluminium, og hvordan hun via kosten spiste sig ud af en aluminiumsforgiftning. (Det skal
pointeres at oplægget er personligt og ikke relateret til Sesiljes arbejdsplads).

12.00 – 13.00 Frokost ved Gry Hedegaard
13.00 – 15.00 Ghita Ben-David: Detox og lydterapi
De sidste to bøger, Githa har skrevet, handler om Detox, dels generelt og den betydning, lyden
og vores elektriske system spiller her, dels omkring Pinealen, kogle-kirtlens betydning for
kroppens naturlige selvudrensnings-system. Her kan f.eks. undertoner noget helt særligt, idet de
ifølge Githa B-D’s erfaring kan rense Pinealen, der i dag er forkalket allerede fra 2 -16 årsalderen
ved 39 procent af alle børn/unge. Foredraget har også workshop-islæt, da deltagerne får
mulighed for at synge og mærke energiniveauet, der vækkes på egen krop.
Det vil være muligt at stille spørgsmål.

15.00 – 15.20 Pause med forfriskninger
15.20 – 16.50 Mia Damhus: Afgiftning
Mia vil referere fra International Conference on Metal Detoxification d. 10.-13. juni 2019 i Berlin,
Tyskland.

16.50 – 17.00 Afrunding med spørgsmål

Tilmelding – se næste side
Læs mere på bagsiden/side 2

Tilmelding
Tilmeld dig til DET på mail: detforening@gmail.com – Der gives 7 ajourføringspoint for dagen
Frist for tilmelding og betaling er fredag d. 20. september (af hensyn til kokken)
Pris for dagen inkl. måltider kr. 800,-. Fjerndeltagelse via computer DKK 800,Overfør pengene til kontonummer i Danske Bank: 1551 16493228

Sesilje Bondo Petersen, cand.scient. i human ernæring. I 2015
forsvarede hun sin ph.d. fra Statens Serum Institut med fokus på
føtal programmering og kostens betydning for knoglerne. Hun har
siden sin ph.d. arbejdet som registerforsker på Arbejds- og
Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, hvor hovedfokus
er på sammenhængen mellem arbejdsmiljø og udvikling af
sygdom. Hun er en af drivkræfterne bag den Danske
Arbejdsmiljøkohorte DOC*X, som hun er ved at udbygge med en fødselskohorte.
Sesilje har stor forskningsinteresse for de skadelige effekter af aluminium.
Ghita Ben-David er uddannet på Det kongelige danske
musikkonservatorium i Kbh. og har i de sidste 33 år arbejdet med
det fænomen, hun kalder Tonen fra himlen.
Hun leder i dag en international uddannelse i lydterapi og har
skrevet 8 bøger og indspillet 8 CD’er i eget navn. Hun er gift med
Lars Muhl, og sammen leder de Gilalai, Center for Energi og
Bevidsthed.

Mia Damhus, ernæringsterapeut DET, RAB, cand.pharm.,
brygmester, IFMCP. Medstifter af Center for Ernæring og Terapi
og medstifter af Institut for Integreret Behandling. Siden 1996
privatpraktiserende ernæringsterapeut. Siden 1997
ernæringsfaglig leder af uddannelsen til ernæringsterapeut. Aktiv
underviser og foredragsholder og forfatter til flere bøger om
ernæringsterapi.

