OM EVA-LILL LARSEN

KONTAKT

Jeg har vært
selvstendig
næringsdrivende
i 30 år. Jeg er
utdannet
hudterapeut,
off. godkjent
fotterapeut og
autorisert soneterapeut.

Eva-Lill Larsen

Det åndelige har blitt mer og
mer viktig for meg, derfor har
jeg nå gått helt over til
kanalisering, healing og medium.
Dette er evner jeg alltid har
hatt, som nå har utviklet seg mer
og mer.
Reisen er viktig for meg, derfor
jobber jeg også med det.
Jeg er en anerkjent terapeut
med gode tilbakemeldinger innen
alle fagfelt fra mine klienter.

Gladsvei 20
0489 Oslo

* Kanalisering * Healing
* Medium * Reisen

Tel 90 16 90 20

Ring eller send sms.
NB: Timebestilling både for fremmøte
og for telefonkonsultasjon.

Mitt motto er:

Det er mer
mellom
himmel og jord.
Miraklenes tid
er ikke forbi.

Les mer på

www.eva-lill.com

www.eva-lill.com

KANALISERING

KLARSYNT

REISEN

Kanalisering
er å gi deg
svarene hvis
du har
spørsmålene.
Selv uten
spørsmål kan jeg gi deg svarene
fordi jeg er født med denne
evnen til å ta imot en større
viten fra det høyeste lyset.

Hjelper deg å finne feks
bortkomne dyr.

Reisen inn
i våre
innerste
følelser.
Man får
bearbeidet
gamle følelser som har satt seg
fast i kroppen fra barndom og
oppvekst, og som stenger oss fra
å gå videre i livet. Når du får
bearbeidet det gamle, blir du
mer den du egentlig er, uten å ta
med deg gammel uforløst sorg,
sinne og nag.

Ved å spørre om dine problemer
eller det du lurer på og få svar
gjennom meg som kanal, vil jeg
kunne hjelpe deg til å få orden
på livet ditt, se ting klarere og få
større forståelse for ting som ser
vanskelig ut for deg. Vi kan også
gå tilbake til tidligere liv.
Jeg ser dypt i deg og dine
problemer og behov.
Derfor kan jeg hjelpe deg videre
på din vei sånn at gleden i deg
kan vokse seg sterkere og du kan
føle tilfredshet, ro og harmoni.

MEDIUM
Fordi sjelen er evigvarende, kan
man få kontakt med de som har
gått bort. Trenger du kontakt er
jeg et mellomledd til formidling.

HEALING
Healing
betyr å
hele eller å
helbrede.
Jeg retter
opp
energiene slik at selve
livsenergien får bedre flyt, og
strømmen av denne energien kan
løse opp blokkeringer som igjen
gir mulighet for bedre helse både
psykisk og fysisk.

DYRETOLKNING
Er du
interessert
i å forstå
ditt kjæledyr bedre?
Les mer under Kanalisering.

