Siwi
Med 30 års erfaring har Siwi hjulpet utrolig mange mennesker. Måten hun møter mennesker på,
skaper tillit og trygghet fra første stund. Uten fordommer eller fordømmelse, har hun er jordnær
måte å være på, som ikke virker mystisk eller skremmende. Noen kan oppfatte hennes «kraft» som
overveldende og hennes øyne som om de ser tvers gjennom deg. Men også den enorme godhet hun
utstråler.
Klarsyn
Hun har hatt sterkt, allsidig klarsyn hele livet, noe som gjorde barn og ungdomstida vanskelig, med
mobbing og trakassering som endel av hverdagen. Men som har utviklet seg til en stor gave der hun
hjelper andre i voksen alder.
Hennes klarsynte evner gjennomstrømmer alt hun gjør av. Hun har en direkte åndelig kontakt og
som klarsynt, veileder og healer bruker hun disse kontaktene. Hun videreformidler også beskjeder,
råd og veiledning på en unik måte.
For noen kan reading være en skremmende ting, men Siwi gjør dette til den naturlige ting det er og
holder det på et folkelig plan. Her får du gode råd og som oftest svar på dine spørsmål, uten at du
trenger si noe eller bekrefte/avkrefte. Hennes evner som klarsynt, er sertifisert av eksperter i
København, der hun også skåret meget høyt.
Reading/clairvoyance benevnes også som «forløsende ord», noe hun har bevist gang på gang. Du
kan også få alt hun sier innspilt på CD, som du kan bruke som terapi/påminnelse ved senere
anledninger.
Healing
Det er healing i alt Siw gjør, for henne er healing ikke bare helbredelse, men å hjelpe mennesker til
et bedre liv, eller kommer videre, for de som står fast i livet. Hun har gjennom sin karriere hjulpet
mange. Med sitt «indre syn» har hun sporet mange «tilstander» som hun har videreformidlet lege
eller røntgen.
Rebirthing
Etter en grundig opplæring/kursing hos Sissel Tvete på Son, har Siw holdt en rekke kurs og utøvet
mye terapi med rebirthing. Dette er en terapiform som krever 2 timer, inneholder mye healing og er
veldig forløsende på gamle traumer.
Samtale/livsveiledning
Evnen til «å se» kommer godt til nytte også i denne sammenheng, for Siwi er veiledning viktig. Slik
det er for de som mottar veiledning. Innspill i denne sammenheng kan skape endringer og påvirke
resten av livet.
Hjelper bedrifter
Også bedriftsledere har nytt godt av Siwi`s evner og kunnskaper. Både med økt omsetning,
uregelmessigheter, ansettelser og strategier. Et nyttig verktøy for de som skal ta viktige avgjørelser.

