
Behandling Priser 

Clairvoyance 50 min. fysisk fremmøde eller over telefonen 
Råd i livssituationer – fortid – fremtid -tidligere liv 
 
Clairvoyance kan bruges som et alsidigt værktøj så du få indsigt, kærlige skub og mulighed for at 
træffe de rigtige beslutninger. 
 
De informationer du får igennem Clairvoyancen, vil hjælpe dig med at skabe overblik over din 
tilværelse, så du kan komme videre. Hvad enten det er i dit job, dit forhold til familie, kærlighed 
til dig selv og andre, dit helbred og din psyke. 
Du vil også kunne få hjælp til at løse en eller flere konkrete situationer, der nager dig. Du vil få 
informationer om, hvad der vil være godt for dig at ”arbejde” med nu og i fremtiden. 
Jeg ser også på, hvilke muligheder du har lige foran dig og, hvilken udvikling det kan åbne op for 
fremadrettet. 
Du vil altid have mulighed for at spørge mere ind til konkrete detaljer undervejs i clairvoyancen. 
Personlig udvikling 
-Dine potentialer og udvikling af disse 
-Job, karriere og uddannelsesvalg 
-Relationer, familie, børn, par og kærlighedsforhold 
-Bolig og økonomi 
-Helbred 
-Din spirituelle og åndelige udvikling 
Du kan opnå ro og afklaring på de ting der fylder i dit liv og blive klædt på til at komme videre. 
 

1000 ,- 

Clairvoyance fysisk fremmøde el. Telefon 30 min. 
 

700,- 

Clairvoyance & Healing 90 min 1500 

Healing på briks 30 min – 50 min. 
 
Jeg arbejder dine chakra (energicentre), energistrømninger og din indre balance. 
Vores energifelt der omkranser kroppen, påvirker vores psykiske & fysiske tilstand, og hvis der 
opstår ubalancer i energifeltet, er det grundlaget for fysiske/psykiske ubalancer, og omvendt = 
sygdom. Healing er en spirituel praksis, der hjælper dig, din krop, sind og sjæl med at balancere 
sig selv. Den hjælper dig tilbage i balance og med at genfinde dit energi flow på både det fysiske 
og psykiske plan.  
  
Healing kan blandt andet hjælpe dig med: 
 
Indre ro og balance i dit energi flow 

• Ro og balance i nervesystemet 

• Styrke kroppens evne til selvhelbredelse 

• Blid og afslappende måde at få stress ud af kroppen 

• Mere energi og bedre søvn 

• Balance mellem krop, sind og sjæl 
 
Find din indre ro med healing, få professionel healing af krop, sind og sjæl. Slip stress, indre uro, 
udmattelse og bekymringer og lad energierne hele processerne. Eller brug healing til at få et 
velfortjent pusterum fra hverdagslivet. Undervejs i healingen kan jeg modtage clairvoyante 
budskaber som jeg kan formidle videre til dig, hvis du ønsker dette. 
 
Healing er en meget blid behandlingsform og kan modtages af alle. 
 

750/ 
1000,- 



Fjernhealing 30 min. 
 
En fjernhealing er en healing, der sendes på afstand. Det betyder helt konkret, at jeg kan heale 
dig på afstand – vi skal således IKKE være i samme rum. Når jeg sender en fjernhealing, arbejder 
jeg tæt sammen med mine åndelige hjælpere.  
 
Man bliver syge fordi de glemmer at lade batterierne op igen – eller forebygge eventuel energi 
underskud. Med andre ord hjælper healing på det enkeltes menneskets energiniveau, 
modstandskraft og kan modarbejde sygdomme, skavanker og andre gener. Healing arbejder 
således både fysisk og psykisk.  

750,- 

Lad tarot guide dig. 50 min. 
Tarot og englekort kan hjælpe dig når du er kørt fast eller blot har brug for guidning i livets vej. 
Har du brug for råd til at komme videre i din personlige udvikling 
Råd omkring dit parforhold, eller hvad der skal til for at tiltrække den rette partner 
Råd til din karrierer og dit arbejdsliv  
Råd omkring din boligsituation 
Står du over for vigtige beslutninger 
Hænger du fast i gamle mønstre og har brud for råd til at afvikle dem 
Livssituationer  
Børn 
Guidning om spirituel og åndelig udvikling 

1000,- 

Hypnose/Hypnoterapi første samtale 
For at hypnosen skal virke optimalt, er det i langt de fleste tilfælde nødvendigt med en 
indledende konsultation for at afdække problemet. Med udgangspunkt i samtalen formuleres 
en målsætning eller et ønske, som klienten ønsker at arbejde sig henimod 

1400,- 

Hypnose/Hypnoterapi behandling 
Hypnose er først og fremmest en tilstand. En tilstand mellem at være vågen og at sove. I denne 
tilstand skærpes sindet og det indre psykologiske lag, hvilket betyder, at en hypnotisør kan 
påvirke lagrede tanke- og følelsesmønstre. Hypnose kan derfor bruges til at ændre handlinger 
og vaner, der enten bygger på irrationel frygt, der begrænser vores bevægelsesfrihed og 
livskvalitet eller som påvirker vores sundhed, velvære og humør. 
 
En hypnosetilstand er kendetegnede ved, at underbevidstheden arbejder mere end i vågen 
tilstand, der giver en adgang til en række processer, der både er lagret og tillært igennem livet. 
En hypnotisør aktiverer og påvirker modtagerens egne ressourcer, så forandringsprocesser 
sættes i gang og bestemte tanke- og handlemønstre ændres. 
Flere forskningsprojekter viser, at hypnose har effekt ved en række fysiske lidelser og psykiske 
problemer. Det er vigtigt, at klienten tilgår behandlingen med åbenhed, og samtidig er lydhør 
overfor hypnotisørens anvisninger. 
 
Hypnose er en helt ufarlig behandling, hvor du er ved fuld bevidsthed hele vejen igennem. I 
selve hypnose-situationen sikres det, at klienten sidder behageligt og er afslappet, hvorefter 
hypnotisøren vil opstarte trancetilstanden via specielle kommunikative teknikker.  
Hypnose kan bruges til lidelser af både fysisk og psykisk art, herunder: 
 
Angst/Depression 
Præsentationsangst 
Stress 
Styrke selvtilliden 
Rygestop 
Vægttab 
Søvnproblemer 
Diverse fobier 
Ændre vaner 
Første session: 1-1,5 time 
Efterfølgende sessioner: ca. 1 time 

1200-, 



4 sessioner hypnose. Spar 400 kr.  Betales ved første session 4600,- 

Soulkey Terapi med sjælerejse til tidligere liv og tilstanden "Livet mellem Livene". 
Varighed, 2,5 - 3 timer inkl. velkomst, session og afslutning 
 
Du kan få mange forskellige typer oplevelser under en session med regressionsterapi. 
Hovedfokus vil altid være at finde tilbage til et eller flere relevante tidligere liv, der automatisk 
bliver valgt af dit underbevidste sind, og som giver mening og betydning for dit nuværende liv. 
 
Det fantastiske ved dette er, at du altid vil få oplevelser og informationer, som passer ind i dit 
liv, og som dermed giver mening i forhold til det liv du lever eller har levet. Det kan være alt lige 
fra svar på ting, som du har været igennem tidligere i dit liv, eller udfordringer du har her og nu, 
som du kan få svar på gennem regressionsterapien. Derudover kan der også ske dyb healing, 
der arbejder på flere planer. 
 
Her er nogle af de ting, som vi altid vil prøve at få med: 
 

- En oplevelse af et eller flere relevante tidligere liv 
- Et møde med åndelig vejleder 
- En eller flere unikke oplevelser 
- En integration af hele oplevelsen ind i dit nuværende liv 
- Svar på, hvem du har været i tidligere liv 
- Svar på, om du har haft tidligere liv sammen med nogle du kender fra dit nuværende liv 
- Svar på, hvad læringen i forhold til dit nuværende liv er 

2500,- 

Afdøde-kontakt 1:1 
 
Afdøde kontakt kan hjælpe dig med at få vished, støtte, healing. Når afdøde kommer igennem, 
er det altid op til dem, hvad de ønsker at formidle. De vil give sig tilkende, så du kan genkende 
dem. Oftest kommer de med en hilsen, tak eller undskyld. Der kan komme sjove hilsner 
Tag gerne et foto med eller en genstand af den du vil i kontakt med.  
OBS!! Jeg vil venligst INTET vide om hverken du eller den afdøde inden sessionen. 
 
Jeg tager denne opgave meget alvorligt og vil vise både du og den afdøde den største respekt 
og omsorg. Jeg er klar over, at mange af jer som kontakter mig i denne sammenhæng, er i dyb 
sorg og I vil blive behandlet professionelt og omsorgsfuldt. 

1400,- 

Spirituelt Hypnose+ 8 sessioner 
 
Udviklende hypnose forløb, der over en længere periode, tager udgangspunkt i dine behov og 
motivation til at skabe det liv du ønsker. Her arbejdes der både terapeutisk og spirituelt med 
hypnosen. 

8900,- 

Husrensning 
Hjemmet er det sted, hvor du skal føle sig allermest tryg og afslappet. Alligevel har mange 
oplevet ubehagelige og mystiske hændelser, der både kan virke skræmmende og udmattende. 
For nogle føles det: 
Som lidt uro, og man kommer nemmere op og toppes. 
Eller som om en tung og dårlig energi, der hænger i luften. 
Andre hører trin og lyde og oplever, at lyset pludselig tændes eller slukkes. 
Og for nogen er det så voldsomt, at de har set ting flytte sig. 
Andre oplever at blive skubbet til. 
Føler sig chikaneret og overvåget. 
Nogle bruger det når de skal flytte i ny hus/lejlighed 
Har du også oplevet underlige eller mærkelige ting i dit hjem? Så kan det være, der findes et 
åndeligt aftryk i dit hjem, og du har brug for en husrensning. 
 

3000,- 

 

 


