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Bli kjent med de høyere chakraene 
9, 10, 11 & 12. Åndelig utvikling og 
harmonisering 
Bli med på en spennende reise i deg selv ved hjelp 
av disse kraftfulle chakraoljene med LYD fra 
blomster, krystaller, farger og sommerfulger. Du vil 
få glede av å bruke produktene selv eller som en 
del av ditt utvidede behandlingstilbud. Du får vite 
hvordan produktene kan fremme din og andres 
spirituelle utvikling og hvordan de harmoniserer de 
høyere chakraene.

Eteriske chakra oljer som Krystallbarn, Ingidobarn, 
Regnbuebarn og Stjernebarn kan brukes av alle. De 
bidrar til en dypere endring.

Målgruppe
Kurset er åpent for alle og egner seg for personer 
som allerede arbeider eller ønsker å arbeide med 
mennesker i en yrkessammenheng, samt for alle 
som er interessert i selvutvikling.  

FLORACHOLOGY
The healing power in a Flower

Kursinnhold
Praktisk trening hvor du blir kjent med bruken av 
oljene som et ekstra verktøy for å forsterke andre 
terapiformer samt hvordan å avbalansere og 
styrke chakraene.

Kunnskap om chakraene og deres betydning 
Stemmetest for å finne din sjeletone og 

chakraer du trenger å balansere
Lær å kjenne din aura og chakraer
Lær å heale med chakraoljer

Vil du bli forhandler? 
Ønsker du å bli forhandler, og ta del i denne 
utviklingen, ta kontakt på 93403302 eller send 
en epost til sidsel.svestad@gmail.com.

Når: Søndag 17. mars 12-16:00 & Torsdag 21. mars 17-21:00
Sted:Kolbotnveien 23,  4 etg, Kolbotn Terapeutene, 1410 Kolbotn  
Pris: kr. 300,- som inkl. kurskompendium, chakra analyse, kaffe/te. 
Påmelding til Florachology Norway ved Sidsel J. Svestad, mobil 93403302, 
sidsel.svestad@gmail.com  eller via nettsiden www.florachology.no.

Introdager eteriske chakra oljer 
Chakra 9-12 & Krystall, Indigo, Rainbow & Star

Søndag 17. mars  & Torsdag 21. mars

 9 10 11 12 Indre Krystall  Indigo Regnbue  Stjerne
 Sjelens Guddommelig Sjelens Sjelens barn barn barn barn barn
 blåkopi kreativitet stifinner guddommelighet


