
 

Sessioner og bookinger efter                
aftale med: 

 
 
 

Monika & Remi Balleisen 
Sjamaner og Trommebyggere 

Odensevej 29 
DK 5540 Ullerslev 

 
tlf. Monika   + 45 40 56 44 44          
      Remi        + 45 41 11 11 49 
e-mail:    balleisen@gmx.de 

Vores aktivitetsområde: 
 
 Opløsning af forbandelser og besættelser 
 Udrensning af ejendom, stald og bolig 
 Vi trommer ved særlige lejligheder 
 Chakra arbejde / energi arbejde 
 Seminarer / Uddannelse 
 Frigivelse af blokeringer 
 Trommebygningskurser 
 Håndspålæggelse 
 Lydterapi og lydrejser 
 Åndelig helbredelse 
 Private sessioner 
 Sjamanistiske rejser 
 Trommeaftener 
 Drumhealing 
 Røgelse 
 Salg af egenproduceret kunsthåndværk og 

trommer på nettet og i vores butik 

Vi trommer ved særlige lejligheder såsom: 
 
 Private spirituelle fester 
 Sjamanistisk bryllup 
 Sjamanistisk dåb 
 Sjamanstisk fest 
 Solhvervsfester 
 Begravelser 
 Ritualer 
 og meget mere … 
 
  
 

                                      Ring til os ! 

tlf.   + 45 40 56 44 44          
og    + 45 41 11 11 49 



Chakra arbejde: 
 
Chakraerne regulerer både din stabilitet, 
din indre fred, balance såvel som din fysiske og 
mentale sundhed. 
 
Hvis et chakra er blokeret, svækket eller ikke 
drejer ordentligt, kan din livsenergi (Prana) ikke 
flyde. 
 
Dette har direkte virkninger på sjælen og     
kroppen og forårsager psykologiske og til sidst 
fysiske problemer. 

Frigivelse af blokeringer: 
 
Blokeringer sidder fast dybt i underbevidstheden, 
i fortrolighedshukommelsen fra dette liv og i den 
skyggefulde underbevidsthed fra tidligere              
inkarnationer, for eksempel: 
  
 Sygdomme og frygt af alle slags 
 fast tankemønstre 
 Ønske om at få børn ikke opfyldt 
 Traumatiske begivenheder 
 Nerveproblemer 
 Depressioner 
 Burnout ... 
 
Blokeringer, der opstår i livmoderen og i de første 

7 år er særligt vigtige at frigive. 

Trommerne: 
 
Dragetrommerne ledsager dig på sjamanistiske 
rejser, når du kalder din drage under                      
meditation, afslapning, helbredelse og mere. 
De genererer vibrationer, der har en direkte 
indvirkning på krop, sind og sjæl.                              
Disse trommers energier og vibrationer er så 
intense, at du når en særlig dyb tilstand af          
afslapning og velvære. Med deres beroligende 
og helbredende lyd er de en kilde til intens         
energi til helbredelse, afslapning, rensning,             
regenerering og frigivelse af blokeringer i                     
nutidens hurtige og høje verden. 

Udrensning af hus, stald og ejendom: 
 
 Har du nogensinde haft en følelse af,                    

at der er nogen i din lejlighed, at den                  
lugter ubehageligt stærkt, eller hører                 
du uforklarlige lyde? 

 Lider du eller dine børn af                               
søvnforstyrrelser eller søvnløshed? 

 Ser du engle eller sjæle, eller hører           
du endda stemmer? 

 Er du måske træt, syg eller har du                    
uforklarlige smerter? 

 Gør eller siger du ofte ting, som du                    
ikke engang vil gøre eller sige? 

 Har du selvmordstanker? 
 
 

Dette er ikke vrangforestillinger,                                  
men virkelighed! 

Enhver sygdom vil fortælle dig noget! 
 
For kun når du bevidst tager ansvar for dit             
eget liv og begynder at arbejde på dig selv,                 
kan din sygdom opløses. 
 
Blokeringer gør dig syg, forhindrer din           
helingsproces og blokerer dig for at gå              
din vej! 
 
Vores opgave er at opløse dine blokeringer                 
i din underbevisthed og give energi, så              
kroppen kan helbrede sig selv. 

Opløsning af forbandelser og besættelser: 
 
Indikationer på dette kan være: 
 
 Personlighedsændringer 
 alle former for afhængighed: tobak,               

alkohol, stoffer ... 
 Utilfredshed 
 Følelser af mindreværd 
 Angst / panikanfald 
 Søvnløshed / søvnforstyrrelser 
 negative selvfordømmelse, mangel på                           

egenkærlighed 
 Raserianfald op til tanker om mord 
 Hurtigt fald i energiniveauet f. e. "Jeg kan 

ikke længere, jeg vil ikke længere, jeg er 
færdig!" 

 Depressioner / humørsvingninger 
 Ændringer i adfærd efter traumatiske 

hændelser, operation, koma, ulykke... 
 Selvmordstanker 


