param.no
Seiðr,
Privat konsultasjon/behandling.

Velkommen til:
Aurafoto m /tolkning
Kanalisering
Veiledning
Healing
Meditasjon, trommereise & satsang
Param.no/ (musikkstudio)
Spirituell selvutvikling,
Medialutvikling,
Karmakonsultasjon,
Freo-healing,
Divine Healing,
Trancehealing,
Shamanhealing,
Trommereise,
Sjelehenting,
Regresjon,
Coaching, NLP-teknikker,
Kanalisering/sittinger/seanser,
Tarot/englekort, Runekast med runer eller
gudesteiner (norrønt) m.m.

SHOW: Mediumdemonstrasjon/seanse:
«Mind, Body & Spirit Opplev den ”andre siden” m/ Param Arjun
Ulike KURS: «Vår Naturlige Tilstand» m.fl.

Du kan bestille time hos meg på
tirsdag, onsdag & torsdag mellom kl.11-18.
Alternativt kan jeg komme hjem til deg,
dersom det er ønskelig.
Mulighet for både dag- og kveldstimer alle
dager, etter avtale. Det er også mulig å booke en
Alternativ-aften, eller komme med forespørsler
ang. mine seanser etc.
Påmelding til ev. ulike kurs (se egne annonser)

Param A. Olsen
Telefon: 46 66 17 60
E-mail:
paramolsen@hotmail.com
Votnedalen
3570 Ål
www:
param.no
myspace.com/paramolsen

Medium & Healer

Param Arjun

Param

houseofline.com

Kort om meg:

Hva skulle skjedd hvis....

Mitt hovedfelt er som Shaman, Medium
og Healer. Jeg har en grundig og variert
«alternativ utdanning», men fungerte
allerede fra tidlig barndom av som
transmedium.
Jeg har bl.a. vært zenmunk for en tid,
ved Bugaku-ji tempel her i Norge.
Disse Østens verdier ønsker jeg å ta
med meg videre, men valgte også å gå
videre i sjamanismens fotspor.
Underveis søker jeg bl.a. kunnskap
innen mystikk, spiritualitet og ikke
minst Guddommelig inspirasjon.
Jeg er for øvrig Åndelig Veileder
(Spiritual Teacher) i et esoterisk trosog livssynsamfunn;
The .Divine Mission Community

Hva om du bare hadde en større
og dypere mening med livet?

Mitt hovedmål er å hjelpe andre, slik at
de kan finne sitt eget potensialet og bli
den beste utgaven av seg selv.

For Booking av mine

Hva om bare du nådde alle dine mål?

kurser, workshop,

Hva om du bare kunne hatt mer selvtillit?

Show, alternativkvelder
& seanser:
Epost:
line@houseofline.com
web:
www.houseofline.com

Hva om dine fysiske plager ble sterkt
redusert, og kanskje helt borte?
Hva om bare dine psykiske lidelser ble til å
leve med?
Hva om bare din mentale helse var i
balanse?
Hva om du bare kunne bli frisk?
Hva om du bare kunne bli godt likt og
verdsatt?

