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Spdtkørel på Dyssevej

I dine hænder

fia Karise blev fredag den 23. sep. kl. zt.zo
standset af politiet, da han kom kørende i bil ad Dyssevej i Rønnede
med en promille over det tiltadte og påvirket af hash. Han havde i
øvrig heller ingen førerret, så derfor blev han anholdt og sigtet for spirituskørsel og for at køre i påvirket tilstand. Kort efter samme sted på
Dyssevel blev også en 5o-årig mand fra Kongsted standset, da han

HÆLEV Bl0 Den 8. okotober kan man i Haslev Bio se e[[er gense
"l dine Hænder" med britiske Kristin Scott-Thomas
i en af sine snart mange ftansksprogede roller. Den mandlige hovedrolle som kidnapperen Yann spil[es af Pio Marmai, som vi tidtigere
har set i R6mi Bezancons "Første dag i resten af dit liv", en rolle han
blev C6sar-nomineret for.

RøNNEDE En r9-årig mand

Lola Doillons dnma

kom kørende på knallert. Han blev alkometertestet til en del over det

tilladte og havde ingen førerret, så derfor blev han anholdt og sigtet
for spirituskørsel og efter færdselsloven.

Hypnose og sjælerejser
HASLEV Tosten Nielsen, 5z år, til-

byder forskellige slags altemative behandlinger som clairvoyance, siælerejser, healing og hypnose i sit firma Esteria. Torsten flyt-

tede

i starten af året

med sin

kæreste gennem z7 år, Marianne,

fra Kastrup til Skudertøsevej

i

Haslev.

I mange år har Torsten beskæf-

kundeservice og bogholderi, men
i zoo4 begyndte han at interes-

sere sig for alternative behandlinger og blev i zoo5 uddannet
reiki healer, i zoo6 clairvoyant, i

zoog hypnoterapeut og i zoro
tog han en overbygning i regression efter amerikaneren Michael
Nevvtons teknikker. (bøger: sjæle-

rejser, sjæleskæbner).

tiget sig med kontorarbeide som

Han tilbyder derfor både seriøs
clairvoyance (er medlem af clairvoyantforeningen) enten via mai[,

hvor folk har mulighed for at
være anonyme, via tetefon eller
personligt fremmøde. Derudover
tilbyder han også sjælerejser og hvis man tør - en reise tilbage tit
ens tidligere liv for at lære mere
om en selv. Han kan også fierne
spøgelser (energier) fra huse og
enten sammen med en anden
clairvoyant eller alene tilbyder han
at aftrolde homeparty i clairvoyance krydret med foredrag om den

alternative verden hjemme hos
folk selv.
- Det er ikke så mystisk som
folk gerne vil gøre det tit, fortæller Torsten og uddyber at han ger-

ne bruger

tid på at

afrnystificere

det han arbejder med. Man kan
læse mere på esteria.dk.

Tosten kigger i krystalkuglen - til ære for fotografen. Krystolkugten
bruges ikke normolt.

Tekst & foto
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Torsten Nielsen

i den pragtfulde hove på

Skuderløsevej.

