
FRIGJØR DIN INDRE KRAFT 

I EVENTYRLIGE DEG 
19. mai kl. 18:00 på Quality Hotel Olavsgaard 

 

Alt hva du rommer, 

alt hva du er! 
 

TRANSFORMASJON 

 

 ved hjelp av chakraoljer, 

trommereise, kanalisering 

guidet meditasjon og 

lysspråket. 
 

Vi har gleden av å invitere deg til en kveld med  

Lilli Bendriss og Sidsel Svestad.  

 
En kveld hvor du skal hente frem nye og ukjente sider ved 

deg selv. Ved å bevege seg gjennom fantasiens verden vil du 

oppleve en personlig vekst, glede, og økt kreativitet. 

Sett av tid til å skape ditt ultimate eventyrlige deg! 
 
Dette er første gangen vi kombinerer 

bruk av lydvibrasjoner fra Lilli’s 

trommer og Sidsel’s Sound Healing 

chakraoljer. Denne kvelden vil du bli 

veiledet og få oppleve inngangsporten 

til åndelig harmonisering ved hjelp av 

chakraoljer, trommerreise, guidet 

meditasjon, kanalisering og 

lysspråket. 

 

 



Litt mer om Chakraoljene 

Chakraoljene brukes for å fremme din og andres 

spirituelle utvikling. De bidrar til å løse opp i 

blokkeringer i auraen på en effektiv og enkel måte.  

 

Alle får muligheten til å bruke disse spirituelle 

chakraoljene denne kvelden. 

 
Chakra nr.  9 - Sjelens blåkopi 

Chakra nr. 10 - Guddommelig kreativitet 

Chakra nr. 11 - Sjelens stifinner 

Chakra nr. 12 - Sjelens guddommelighet 

 
Denne kvelden arbeider vi med din åndelige oppvåkning hvor du åpner opp 

for den delen av deg selv som besitter dyp spirituell kunnskap og visdom.  

 

Gjennom chakraoljenes lydvibrasjoner, trommens universelle kraft, 

guidede meditasjoner, lyd og stillhet, blir du med på en reise i ditt eget 

skattekammer. Der hvor ukjent potensiale ligger bortgjemt og ubrukt.  

Er du klar for å ta noen steg i din spirituelle utvikling? Finn ut mer om 

hvem du egentlig er, og hvilken kraft du besitter sammen med likesinnede. 

Meld deg på i dag, early-bird tilbud 27 april - 12 mai kr 990.-  

 
Litt om kursholderne: Vi er gode 

venninner og kollegaer gjennom mange år. 

Vi har arrangert flere kurs og reiser 

sammen. Nå ser vi frem til en flott og 

skapende samling og gleder oss til å møte 

dere! Les mer om oss på:  

Lilli Bendriss - Medium, TV-personlighet og forfatter og 
Om - Florachology Norway (chakraoljer.no) 
 

Påmelding: Hjem - Florachology Norway (chakraoljer.no)  

Ordinær pris for kurs: kr 1.100.-  

Kurset inkluderer Trommereise, bruk av Chakraoljer, 

kanalisering, guidet meditasjon og lysspråket.  
 

Fri tilgang til kaffe/te, vann, snacks og frukt under møte.  

Registrering starter KL. 17.30. Kurset starter 18:00 

ALT GODT FRA LILLI OG SIDSEL 

https://lillibendriss.com/
https://chakraoljer.no/om/
https://chakraoljer.no/produkt/booking/

