
 

 
Velkommen til en annerledes, inspirerende og motiverende 

kurshelg med Colin Kingshott og Sidsel J. Svestad 
 

Lørdag 16. og søndag 17. mars 2013 kl. 1000 – 1700.(begge dagene) 
Sted: Oppegård Idrettslag Klubbhus, Kongeveien 289, 1416 Oppegård 

  
Pris  :  Pr.  kurs dag kr. 800,-   
Pris  : Begge dager kr. 1500,- 

 
Colin Kingshott,  Florachology, og grunnleggeren av Phytosonus og Gemsonus  kommer endelig 
tilbake til Norge. Han har ved flere anledninger delt sin kunnskap og sine erfaringer som mangeårig 
forsker, medium, grunder og foredragsholder her i Norge.  
 
Gå ikke glipp av disse dagene hvor du kan få ta del i Colin’s nyheter innen produktene som er laget 
av LYD fra blomster, krystaller, farger og sommerfugler.   
Sett av disse dagene og bli med på noe nytt og spennende som du kan ha glede av å bruke selv eller 
i utvidelse av dine behandlingstilbud. 
Du får endelig presentert nyhetene vi har ventet på så lenge: 
 

• 4 nye Chakra Oljer med spirituelle dimensjoner 
• Personlig farge og aura empowerment spray 
• Butterfly Sound spray og essenser 

 

           
 

LØRDAG 16. MARS kl 1000 - 1700 
DE 4 NYE CHAKRA OLJENE 
På denne kursdagen vil du lære om de syv hovedchakra - du får også kjennskap til bruken av chakraolje nr 9, 
10, 11, og 12. Vi har praktisk trening hvor vi blir kjent med produktene og hvordan de virker. Du får 
kjennskap til flere behandlingsmetoder, og hvordan du kan bruke dem på deg selv eller andre. Du lærer også 
hvordan vi kan avbalansere chakraene og styrke dem.  
Lær hvordan du kan kombinere eksisterende chakra oljer med de 4 nye oljene og  Empowerment sprayer.  
 
PERSONAL EMPOWERMENT AURA SPRAY:   
Hver aura empowerment spray er designet for å skape atmosfæren og energien i hver farge og en 
reise i selvtillit og styrke. 
 
Agnes Hermansen, Halden en av våre dyktige terapeuter forteller om sine erfaringer ved bruk av 
Phytososnus produktene. 



 

 

 

  
Er du nysgjerrig på de nye BUTTERFLY SOUND essensene og sprayene?  

Kom på kurs og finn ut mer !  

SØNDAG 17. MARS kl 1000 - 1700 

Basert på erfaringer fra sommerfuglens livsløp vil dette kurset hjelpe deg å komme ut av din "kokong av frykt" 
og inn i LIVETs  flyt.  Sommerfugler kan minne deg om at du kan være enten fanget i fortiden eller en pioner for 
fremtiden. 
 
Butterfly spray kan påvirke livet som en katalysator for transformasjon og endring. De kan være døråpnere slik 
at det blir lettere å gripe muligheter når de kommer. De fleste er minst like redd for å lykkes som for å 
mislykkes. De kan hjelpe deg å komme i kontakt med vibrasjoner fra sommerfugler som kan gi nye muligheter. 
                                                                                                       
Målgruppe for kurset.  
Åpent for alle.  Kurset egner seg både for personer som allerede arbeider eller ønsker å arbeide med 
mennesker i en yrkessammenheng, og for alle som er interessert i selvutvikling.  

 
.       BUTTERFLY SOUND SPRAY  

• Er du interessert i å være med på et inspirerende kurs som kan 
føre til vekst, mer mening og glede i livet ditt?  

• Du vil lære om virkningen at disse lydessenser og spray har på 
bio energi-feltet . 

• Hvordan de fungerer også på de emosjonelle, mentale og 
åndelige sidene.  

• Spray er kombinasjonen av essensielle oljer og butterfly 
biorezonancia lyder. 

• Brukes i mange terapiform som et ekstra verktøy for å forsterke annen terapi. 
• Ønsker du deg samvær med andre som deler mange av de samme interessene som du har?  
• Foredrag av Colin Kingshott og øvelser med testing av produktene og  chakra analyse/stemmetest  

 

• Hva kan en chakra analyse eller stemmetest fortelle deg? 
Hvor i kroppen du har lite energi og hvor i kroppen du har mye energi. Denne ubalansen kan rettes opp ved og 
hjelp av lyd essenser, chakraoljer og sprayer med mer  som aktivisere vannet i cellene. De kan brukes som et 
verktøy for hjelp til selvhjelp for å løfte kropp, sjel og sinn og gir deg en personlig vekst, harmoni og balanse. 
 

Det blir servering av kaffe, te og frukt begge dager    
Kurshefte er inkludert i prisen. 
Ta med innesko og matpakke 

 

For mer informasjon og påmelding kontakt: 
Daglig leder Sidsel J. Svestad, 93403302  mail: sidsel.svestad@gmail.com 

Importør : Lifeworks Naturally   www.lifeworksnaturally.no 

 
 

 

mailto:sidsel.svestad@gmail.com
http://www.lifeworksnaturally.no/


 
 
 
VIKTIG  
 
Om du ønsker, kan du bestille hele sett på forhånd og få dem levert på kurset. Flere har 
allerede benyttet seg av dette tilbudet – vær snill å ta kontakt med meg innen 3. mars for å 
bekrefte både nye og gamle bestillinger.  

 
 

 

 


