
    Lifework s Naturally inviterer  
til Blomster essenskurs 17. juni 2013 

 
Kjenner du til Bach Blomsteressenser ?  

NESTE NIVÅ:   PhytoSonus blomster lydessenser 
GRUNNUTDANNELSEN : MODUL 1 - PHYTOSONUS  

Lifeworks Naturally kurser terapeuter og andre innen PhytoSonus. Vi er alene om å 
tilby denne nye og spennende formen for terapi. Utdannelsene vil gi deg innblikk i, og en 
forståelse av hvordan du kan behandle deg selv og dine klienter. PhytoSonus essenser 
balanserer vår aura, våre chakraer og våre meridianer. Dette er bare noe av det du vil 
få oppleve under kurset som åpner en ny, personlig utvikling. 

Den helbredende kraften i lyder fra blomster og planter. Visste du at planter synger 
sin egen lille melodi? Disse plantene har sjeletoner – Det har også du! 

Hva er PHYTOSONUS? En ny generasjon produkter basert på et unikt konsept kalt 
PHYTOSONUS plantebehandling, som har sitt utspring i opptak av lyder direkte fra 
plantene. Disse brukes i ulike behandlingsformer og hjelp til selvhjelp. Dette unike 
konseptet er nå introdusert i Norge ved kursholder Sidsel J. Svestad. Vi har utdannet 
de første terapeutene med fantasiske resultater. Se Medium nr 12/2009 og 03/2011 

GRUNNUTDANNELSEN – Kursinnhold: - Nytt innhold og konsept våren 2013:                      
Kurset er lagt opp til selvstudie samt en dags seminar hvor nødvendig opplæring vil bli 
gitt for at den enkelte deltaker skal kunne praktisere behandlingsformen på egen hånd. 
Hver deltaker får utdelt profesjonelt kursmateriell, stemmemaskin, og du kan selv velge 
hvilke essenser du ønsker å kjøpe til forhandlerpris etter kurset. Du får da muligheten 
til å kjøpe alle produkter til forhandler pris.  

INKLUDERER:                                                                                                                                                  
Kompendium inneholder informasjon om 30 essenser,                              
Stemmemaskinen som forteller hvor i kroppen/chakraene du har mye eller for lite 
energi Chakra og aura balansering, Plantelydhistorie, Lyd- den kreative kraft, 
Produktveiledning, Energibaner og kroppssystemet, Plantelydessenser og bio-
energifelt, Ulike stemmetyper og plantelyder, Ulike relasjoner til kropp og sjel, 
trening og klargjøring for egen praksis.  

Betingelser:  Dato : 17. juni 2013 kl 1000 – 1800                                                       
Sted: Løkenveien 51, Søndre Ski Gård, 1400 Ski                                                                   
Pris Kr. 990,- Inkl dags seminar, kurskompendium og stemmemaskin.  

 
For mer informasjon og påmelding kontakt: 

Sidsel J.  Svestad,  93403302 
sidsel.svestad@gmail.com            www.lifeworksnaturally.no 

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

