
Pippi Power II – til dig, der vil have mere 
 

Kære dig, der har været på det første Pippi Power kurs 
 
Så er vi klar! Vi har et helt nyt kurs til dig, som har været på kurs tidligere – og 
som nu har lyst til mere inspiration og påfyll. Vi går mod høst og vinter og 
årstiden er alle tiders mulighed for at fordybe sig og give sig selv indre næring 
og forkælelse. 
 

 
 
Så hvis du har lyst til at give dig selv et vitamintilskud af energi og overskud – og 
hvis du har lyst til at opdatere dig til din nye version – så kom med i denne helg 
d. 11.-12. oktober. 
 
Gitte Jørgensen har sammensat et Pippi Power II kurs akkurat til os. Kurset er til 
fortsættere, som vil mere – og som vil gøre en god investering med indre renter, 
man kan leve af længe.  
 
Her er, hvad Gitte kurs denne gang vil handle om: 



 
Lørdagens emner: 
”Tilbage på sporet” – introduktion og velkomst 
Præsentation af tre veje til lykken – hvad skal der egentlig til for at blive lykkelig 
– hvad viser forskningen, og hvad kan vi selv gøre for at få det indre 
lykkebarometer til at stige 
”Selvkærlighed som det nye guld” – alle taler om at vi skal elske os selv – men 
hvordan gør man det – og hvad vil det sige 
”Elsk din skygge” – vejen til forvandling er at elske sin skygge – som C. Jung 
sagde: ”Hellere være hel end være god” – du får præsenteret en fantastisk nøgle 
til forvandling. 
 
 

 
 
 
Søndagens emner: 
”Dit indre kompas” – vi skaber dit indre kompas, som du kan navigere efter i 
livet.  
”Følg magefornemmelsen” – alle taler om at følge sin magefornemmelse – men 
hvordan gør man det – hvordan lærer man at bruke sin intuition. 
”Styrk dit indre potentiale” – få fat på mere af det, som er dig og få ideer til, 
hvordan du kan bruke mere af dit personlige potentiale. 
”Ti gode veje til at bryte vaner” – du får helt konkrete og brugbare ideer til, 
hvordan du kan bryte de negative vaner, som du synes, der begrænser dig. Tips 
fra den nyeste vane-forskning. Mange gode veje til at omsætte de gode ideer til 
handling.  
 
Gitte Jørgensens undervisning er dynamisk, afvekslende og ”pippisk”. Store 
emner bliver gjort spiselige, og viden bliver formidlet på en let og ubesværet 
måde. Programmet er tæt og intenst – du får en masse med hjem – OG det er 
kreativt og morsomt. Dagene byder på kortere oplæg, coachingagtige øvelser, 
bevægelse, visualisering, musik, fordybelse, kreative indslag  - og overraskelser.  
 
 
 
 



 
 


