
 

  

 
ENERGIKVELD i Risør    

Hvilke av dine chakra er i  balanse ? 
Chakra 1-7  

Onsdag 3. November kl. 18.30 – 21.00 

Når: Onsdag 3. november kl.  18.30. – 21.00 
 

Sted; Solsiden 12, 4950 Risør   
Arrangør: Florachology Norway, Kolbotn Terrasse 7, 1410 Kolbotn  

Pris. Kr. 300,- som inkludere stemmetest/chakra analyse, balansering av dine chakra og kaffe/te.  
Påmelding innen 1. nov. til Sidsel - 93403302, sidsel.svestad@gmail.com – www.chakraoljer.no    
Eller Vivi Andersson, mobil 48108812.   

"Stemmen din har nøkkelen  
til frigjøringen din" 

 

Lydhealing består av å bruke stemmen, tone over 
tone.  Etter å ha tatt en Stemmetest / Chakra analyse får 
du bruke våre unike chakraoljer som er lagt på lyder fra 
blomster og krystaller for å balansere deg selv. 
 
Bli med på en reise i deg selv ved hjelp av disse kraftfulle 
chakraoljene. Det ligger mye potensiale for vekst og økt 
helse og mye velvære ved å arbeide med sentrene.  
 
Alle organer er knyttet opp til chakraene og hver chakra 
har sin egen olje som består av forskjellige vibrasjoner og 
magiske lukter.  Oljene brukes for å balansere 
blokkeringene i din aura og de setter i gang svingninger i 
ditt energisystem og inne i kroppen. 
 
Produktene 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.   
 

Kom og lær hvordan 
PhytoSonus Eteriske Sound Healing Chakraoljer kan 

balansere din aura og dine chakraer! 
 

 

 

 

Målgruppe 
Passer for alle og trenger ikke noen forkunnskap 
Praktisk trening hvor du blir kjent med produktene og 
hvordan de virker, og du lærer hvordan du avbalanserer 
chakraene og styrker dem. 
 
Kursinnhold; 
Vi har søkelys på kroppens 7. hoved energisentre 
Stemmetest; Hvilke chakraer trenger du å balansere? 
Lær å kjenne din aura og chakraer. 
 
Alle opplevelser vi har hatt som vi ikke har fått 
bearbeidet trigger og noen ganger klarer vi ikke å fri sette 
minnene og følelsene våre.  Dette påvirker  
energi kroppene våre. Stemmetesten viser hvor du har 
mange streker og hvor du har få streker.  Ubalansen er 
hvis det er lite eller for mange streker på hver chakra. 
 
Sidsel J. Svestad, Florachology Norway: 
Sidsel er den første sertifiserte PhytoSonus og GemSonus 
terapeut i Norge som bruker dette unike konseptet siden 
2008. Har tatt flere tusen stemmetester og utdannet 
mange i disse årene  

Velkommen 

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

