
 

  

 
Intro kurs nr. 3   

Aura BioSonics Lyd Sprayer og essenser 
Holistisk healing av deg selv! 

 

Når: Tirsdag 12. juni kl 17.00 – 20.00  
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. 

Bli med på en spennende reise i deg selv og 
en kraftfull form for selvutvikling ved hjelp av 
disse unike produktene. Ta del sammen med 
likesinnede i nyheter innen produkter med 
LYD fra blomster, krystaller, farger. Bli med på 
noe nytt og spennende som du kan ha glede 
av å bruke selv eller som del av ditt utvidede 
behandlingstilbud. 
 
Disse sprayene og essensene vil gi deg en 
nøkkel til en annen dimmensjon. Hvis du 
ønsker å gjøre forandringer i din livssituasjon 
eller i kroppen, må du gjøre endringer på 
atomnivå. Dette kan oppnås med vibrasjon 
eller resonanslyder fra Aura BioSonics 
sprayer og essenser.  
 
Hver flaske inneholder 4 forskjellige 
blomsterlyder, krystaller og blandinger av 
eteriske oljer som påvirker energifeltet ditt, re-
harmonisere auraen og balansere chakraene 
dine. Ved å velge disse lydsprayene og 
essensene tar du del i en holistisk healing 
prosess av deg selv.  
 

Kursinnhold: 
Dette er en 3 timers lang workshop med praktisk 
trening hvor du blir kjent med produktene og 
hvordan de virker.  Å bruke disse sprayene i en 
meditasjon eller behandling er en unik og kraftig 
måte å rense, aktivisere og løse opp i 
blokkeringene i auraen på en effektiv og enkel 
måte.  
 
Enten du kjenner til chakraene eller ikke så er du 
velkommen til å prøve denne metode for å 
behandle deg selv eller andre. 

 
Inngående kunnskap om chakraene og auraen 
og deres betydning  
 

Målgruppe 
Åpent for alle. Kurset egner seg for personer som 
allerede arbeider eller ønsker å arbeide med 
mennesker i en yrkessammenheng, samt for alle 
som er interessert i selvutvikling.  
Bruk som et ekstra verktøy for å forsterke andre 
terapiformer. Du møter mange med de samme 
interesser som du har. 
 


