
Invitasjon til kurset  
Aktiviser de 7 chakraene med 

The Key - The Lock - The Door systemet  
 

Bli med på en magisk dag å gi deg selv en nydelig 
 og balanserende start på 2023 

 
  
Aktiviser de 7 chakraene 
Stemmetest / chakra-analyse  
Balansering av de 7 chakraene 
 

• Spirituell utvikling 

• Hjelp til selvhjelp 

• Enkelt å bruke 

 
 
Flere har kommet med et ønske om at jeg kan avholde et kurs i chakrasystemet, 
stemmetest og hvordan jeg bruker våre chakraoljer i en balansering.  Mange 
ville gjerne forstå mer om chakraene og hvordan vi kan jobbe med 
energisentrene våre for å komme i balanse.   
 

Sted: Tårnåsen aktivitetssenter, Valhallaveien 62a, 1413 Tårnåsen.  
 
❖ Lørdag   21. januar 2023 kl. 11.00 – ca. 17.00 

 
Pris kr. 1.300, - inkl. stemmemaskin, kursbevis og kompendium.  
Alle får teste chakraoljene som er tilpasset de ulike chakraenes 
vibrasjoner.  
Mer opplysninger på siste side. 
 
 



Mer informasjon om kurset: Chakraer og musikk  
Musikk er lyd, og lyd er en vibrasjonsfrekvens. Det finnes syv hovedchakraer i 
kroppen vår, og hvert chakra er knyttet til en musikalsk tone. Det samme er våre 
oljer. Før vi kan balansere et chakra, er det smart å ta en stemmetest / chakra-
analyse, som viser hvor det er ubalanse. Dette lærer du på kurset.  

 

Mange kjenner til de 7 chakraene som ligger i den fysiske kroppen. Disse er 

selvfølgelig viktige. Denne dagen skal vi aktivisere disse 7 chakraene med Sound 

Healing chakraoljer i aurafeltet ditt, utenfor den fysiske kroppen. Disse er helt 

sentrale for å komme i balanse og integrering av dette vil bringe mer glede, 

indre ro, klarhet, intuisjon og sterkere egenkjærlighet - med alle de gode 

effekter dette har.  

Dagen vil gi deg ny innsikt og en unik mulighet til fortsatt integrering av dette 

hjemme på deg selv eller andre. Da vil du blant annet oppleve klarere kontakt 

med ditt høyere selv og derved mulighet for bedre indre veiledning. Denne 

dagen jobber vi med alle chakraoljene som skal til for å balansere chakraene.  

Gruppe-energien kommer til å være formidabel og Sidsel vil ta godt vare på deg.  

 
 

Kursinnhold: 
 

Lær hvordan du kan aktivere dine chakraer! 
✓ hva de ulike chakraene forteller deg, få kontakt med disse og kjenne 

eventuelle blokkeringer 
✓ hvordan du vet når de ulike chakra er i balanse/ ubalanse  
✓ justere og balansere de ulike chakraene 
✓ samkjøre og balansere alle de syv chakraene 
✓ Vite hva de komplementære-chakraene er 

 
Stemmetest-maskin inkludert i prisen  
✓ Lær å bruke denne  
✓ Finn din sjeletone- hvilken chakra er overaktivt, og hvilken er underaktivt 
✓ Hvordan du kan analysere resultatene fra en stemmemaskin / test? 

 
Hvordan utføre en chakrablansering på deg selv og andre 
✓ Alle chakraoljene er tilpasset lydvibrasjoene til de ulike chakraene  
✓ Utføre en chakrablansering, stående eller liggende 
✓ Hvordan balansere dette med bruk av Sound Healing Chakraoljer? 
✓ Hvordan balansere de chakraene som er i ubalanse 



Du lærer: 
❖ Jeg skal ta for meg ett og ett chakra, og komme med tips til hva du kan 

gjøre for å bringe mer balanse inn i systemet ditt. 
❖ Informasjon om utfordringer med chakraene 
❖ Muligheter som ligger i hvert av chakraene 
❖ Et spennende kurshefte med masse kunnskap 
❖ Hvordan rense og beskytte chakraene og auraen 
❖ Om eteriske oljer med lydvibrasjoner fra blomster, krystaller og 

lydmantra. De er enkle å bruke og av høy kvalitet 
❖  

Mer info om kurset:   

• Maks 10 – 12 personer på kurset 

• Ta med deg en person som du kan utføre en chakrablansering på 
(vedkommende er inkl. i prisen). 

• Ta med deg innesko og en behandlingsbenk (hvis du har). 

• Kurset er åpent for alle, og du trenger ingen forkunnskaper.  
 
 

Etter kurset vil du vite hvordan du kan balansere chakraene og få  
en naturlig balanse og god flyt i energisystemet. 

 
Sound Healing chakraoljer 

Disse naturlige blandingene av eteriske 
oljer, planteoljer og naturlige 
plantefarger, lager en unik signatur av 
plantenes vibrasjoner. Sammen med 
verdifulle krystallvibrasjoner og lyder 
mantra, har de en medvirkende resonans 
når vi åpner opp de ulike chakraene. 
 

 

De kan brukes i en aura- & chakrablansering, massasje, yoga, parfyme, hjelp til 
selvhjelp og spirituell utvikling.  
 
Opprørte følelser eller tankekjør, livsstil og stress kan forstyrre energiflyten i 
chakraene. Når bare et av chakraene er i ubalanse, påvirker det vår helse, våre 
forhold og hva vi tenker om oss selv og alt annet vi er en del av.  Energiflyten i 
chakraene gir utslag i hvordan vi har det og hvordan vi er.  
 



Når vi snakker om balanse, så er det ikke bare vår fysiske kropp som er viktig. Vi 
må se HELHETEN som er balansen mellom vår fysiske del, vår emosjonelle del og 
vår spirituelle del. Noe jeg kaller: The Key -,  The Lock -,  The Door-systemet.  
 
Vi mennesker har 7 hoved-chakraer som er våre energisentre, og tusenvis av 
energibaner krysser hverandre i disse punktene. Energisentrene er ikke fysiske, 
så vi kan ikke se dem med det blotte øye.  

Chakra, er et sanskrit ord som betyr” livshjul”. Dette er eldgammel viten, ca 
5000 år gammel, og opprinnelig fra India.    

Når chakraene er åpne og rene, så er de i balanse og forsterker vårt energifelt/ 
auraen. Dette gir oss mer energi og holder oss sunne og friske både mentalt, 
fysisk og emosjonelt.  
 

Ønsker du å vite mer om hvordan kroppen reagerer på vibrasjonene fra 
krystaller, blomster og fargene som er i våre chakraoljer?   

Da har jeg gleden av å invitere deg til dette dagskurset med søkelys på 
chakraene og hvordan du kan utføre en chakrablansering på deg selv og andre. 

Mange kjenner til vibrasjoner. Alt er vibrasjon, du er vibrasjoner, blomster og 
krystaller har også vibrasjoner. På denne kursdagen vil du lære deg hvordan du 
kan skape balanse i energibanene og auraen.  
 

 Om chakra-analysen:  

Gjennom 30 års forskning er 
planters og blomsters vibrasjoner 
undersøkt og studert. Gjennom 
disse årene har vi klart å måle, 
omforme og spille inn plantenes 
unike melodier. Hver plante har sin 
egen grunntone og melodi på 
noteskalaen, akkurat som oss. På 
kurset vil det gis eksempler på ulike 
planters melodier.  
 

 

Ved hjelp av den samme teknikken kan man også analysere den menneskelige 
stemmen. Ved bruk av en stemmemaskin er det mulig å analysere din 
stemmebruk. Dette brukes til å analysere hvor det er mye eller lite energi i 
chakrasystemet ditt. Balanse kan så gjenopprettes ved å tilføre den rette 
vibrasjonen fra chakraoljene.  
 



Etter endt kurs har du selv lært hvordan du kan gjøre dette og du får også med 
stemmemaskinen. Dette gir deg muligheten til å hjelpe deg selv og andre.  
 

Påmelding til: 
Florachology Norway, Sidsel Svestad, tlf: 9340 3302, 
e-post: sidsel.svestad@gmail.com  - Nettside: Chakraoljer.no  
 
Førstemann til mølla-prinsippet, da det er bare plass til  
10 – 12 på hver kurset.  

 
Husk at du er sikret plass først når du har betalt inn 

kursavgiften og mottatt bekreftelse. 
   

Det vil bli en dag med inspirasjon, glede og møter med likesinnede. 
 

Hjertelig velkommen! 
Alt godt fra Sidsel. 

 
 

 

mailto:sidsel.svestad@gmail.com
https://chakraoljer.no/

