
Rometris tilbyr og tilpasser sine konsul-
tasjoner etter hvilke behov klienten har, 
enten det kun gjelder healing, healing 
sammen med kanalisering, eller svar fra en 
universell kilde for å hjelpe folk videre hvis 
de står fast med noe. 

– Vår sjel refererer seg til vårt dypere selv 
som ønsker å bli hørt. Som spirituell lærer 
hjelper jeg mennesker med å heale sjelen 
for å hjelpe dem til å leve et så inspirert og 
meningsfylt liv som mulig. 

Vi oppdager Rometris Davis-Wright 
første gang på en alternativmesse i Arendal. 
Blant klarsynte, tarotlesere, medier og 
healere stod hun på sin enkle hvite stand. 
Hun utstråler ro, varme og tilstedeværelse 
som man svært sjelden ser på travle messer. 
Man senker skuldrene mange hakk i hen-
nes nærhet. 

hjelpe andre mennesker på et dypere plan 
og med langtidsvirkende effekt, sier hun 
tankefullt. 

Studerte healing
Det var mannen hennes som oppmuntret 
henne til å satse på studier innen healing, 
som hun følte en sterk dragning mot. Den 
åndelige reisen hennes startet med den 
gamle healingkunsten Reiki. Allerede som 

lite barn hadde Rometris oppdaget at 
når hun la hendene sine på noen, følte 
de seg straks mye bedre. Som voksen 
bestemte hun seg for å finne ut og lære 
mer om dette.

– Du kan vel si at Reiki fant meg, 
smiler hun. 
Rometris bor i vakre Arendal med sin 

norske mann og deres barn. Hun holder 
til ved det alternative behandlingssenteret 

Angel Therapy Practitioner Rometris Davis-Wright:

Healer med en visjon

:: Tekst og foto: Linda Lund og Kirsten Midling-Thorsen

Rometris Davis-Wright er utdannet Angel Therapy 
Practitioner og sertifisert av verdens ledende 
engleekspert, Doreen Virtue, som kanskje er mest 
kjent for sine bøker og engle- og tarotkort. 

Fra Los Angeles
Rometris er opprinnelig fra Los Angeles, 
englenes by, i California. I 2011 flyttet hun 
til Norge. Hun studerte spirituell psykologi 
ved University of Santa Monica. Her lærte 
hun også Heart Centered Coaching-me-
toder som hjelper hennes klienter å finne 
løsninger på livets mange utfordringer og å 
nå sitt fulle potensial. 

Rometris har også Reiki Master-sertifise-
ring fra Sedona i Arizona, og er sertifisert 
Angel Therapy Practitioner. Utdannelsen 
har hun tatt i Kona på Hawaii hos verdens 
ledende engleekspert, Doreen Virtue.

Rometris hadde en karriere i flyselskapet 
United Airlines for mange år siden før hun 
fant sin rette hylle i livet. 

– En dag bare visste jeg at jeg måtte gjøre 
noe som var meningsfylt, og som kunne 

«En dag bare visste jeg 
at jeg måtte gjøre noe 
som var meningsfylt, og 
som kunne hjelpe andre 
mennesker.»

Rometris Davis-Wright

– Jeg vil g jer-
ne si at det er ikke 

noe spesielt eller mystisk 
med det jeg g jør. Det er en 
gave, en naturlig evne som 
jeg mener alle er født med, 
og som de kan velge å ut-
vikle når de selv ønsker, 

sier Rometris Davis-
Wright.
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Harmoni, hvor hun jobber med livsveiled-
ning, coaching, englekanalisering, Reiki-
healing og gruppemeditasjoner.

– Det gir meg stor glede å se mennesker 
som vokser og utvikler seg til å bli den de 
virkelig er ment å være. 

Lindas møte med Rometris
I fjør høst møtte vi Rometris på nytt på 
alternativmessa i Kristiansand. Hun holder 
lett rundt armene til Mediums Linda mens 
hun snakker rolig på et veldig tydelig og 
lettforståelig engelsk. 

– Hva bringer deg til mitt bord, smiler 
Rometris, og innleder med litt info om 
hvordan hun jobber, før hun spør hvilket 
tema Linda ønsker å gå inn på. Linda har 
ikke noe bestemt spørsmål, og Rometris 
spør om hun liker overraskelser? Selvsagt 
gjør hun det!

Etter det hun kaller en «normal ener-
gihealing», ber Rometris om høyere veiled-
ning og assistanse. Det kan være erkeen-
gler, avdøde slektninger eller kjæledyr som 
kommer med hjelp og informasjon, slik 
at personen kan få hjelp til et bedre liv, 
forklarer Rometris. 

Siden Linda føler seg sliten, fokuserer 
Rometris på dette med manglende energi. 

– Det føles noen ganger som om noen 
stikker sugerøret inn her og henter ut det 
de trenger, sier Linda, og holder hånden 
på solar plexus-området. Rometris smiler 
og ber Linda lukke øynene. Hun merker 
umiddelbart en ro som kommer sigende, og 
skuldrene senker seg mange hakk. Suset av 
stemmer, lyder og musikk fra messen rundt 
henne virker nå dempet og langt borte. 

Tuner seg inn
– Når jeg får en klient, vet jeg ikke på 
forhånd hvordan jeg kommer til å jobbe, 
sier Rometris. 

– Jeg lukker øynene, sentrerer meg og 
tuner meg inn, og ber om å få den beste og 
høyeste veiledning jeg kan gi min klient. 
Dette kan være både som medium, healer 
og coach, eller jeg kan gi en reading eller 
se ubalanser i kroppen, eller kanskje hvilke 
steg klienten kan ta videre i livet. For 
eksempel kan det være traumer eller sorg 
som går helt tilbake til barndommen eller 
tidligere liv, og da ber jeg om healing. Jeg 
kaller det å være i sonen, smiler hun.  

Rometris forteller at det som trigger oss 
og får oss ut av balanse, ikke er en negativ 
ting, men det skjer for at vi skal rette vår 
oppmerksomhet mot det som må jobbes 
med og heales.

Enkle og effektive verktøy
Hun gir Linda noen enkle og effektive 
verktøy som hun kan bruke for å hente 
tilbake sin energi når det trengs. Det er en 
god følelse å prate med Rometris. Hun ser 
deg, og alt hun sier, kommer fra hjertet. 
Man merker at hun setter seg selv til side 
for å kunne gi best mulig veiledning til den 
som kommer til henne. 

I løpet av timen er vi innom både 
healing, coaching og en kort, men impo-
nerende sitting. I tillegg ser hun ubalanser 
i kroppen og til og med uvaner Linda har, 
og hva hun kan gjøre noe med for å føle seg 
bra. Alt stemmer. Det er ingen overdrivelse 
å si at både resten av dagen og de påfølgen-
de dagene føltes det som om mange brikker 
falt på plass. Bekymringer var blåst bort, 
og energien var på topp igjen takket være 
møtet med Rometris. 

Selv om det er vanskelig å forklare hva 
Rometris gjør på en kort og enkel måte, må 
vi si at hun er et av de mest inspirerende 
menneskene vi har møtt. 

– Jeg gikk og smilte til alle rundt meg 
flere dager etterpå, dårlig humør bare prel-
let av, sier Linda. 

Du kan møte Rometris på alternativmes-
ser og oppleve henne selv.

Bildetekst:
– Mitt største ønske er å hjelpe andre til 

å nå sitt fulle potensial, forteller Rometris 
Davis-Wright.   

«Vår sjel refererer seg 
til vårt dypere selv som 
ønsker å bli hørt.»

Rometris Davis-Wright

«det gir meg stor glede å se mennesker som vokser og 
utvikler seg til å bli den de virkelig er ment å være.»

Rometris Davis-Wright



Cecilie Troberg Stærnes er en av Rometris’ 
mange klienter. – Mitt første møte med 
Rometris var i den alternative butikken 
Mystic Dreamer i Oslo, forteller hun. 

– Jeg gikk på impuls innom butikken 
for å kikke en dag jeg hadde god tid. Jeg 
var høygravid og sliten av varmen, og satte 
meg ned inne i butikken med en flaske 
vann for å hvile den tunge kroppen. Ved 
en tilfeldighet fikk jeg øye på en oppslag-
stavle hvor det sto at det var ledig time hos 
Rometris Davis-Wright, «intuitive coach og 
healer». Jeg hadde aldri prøvd noe sånt før 
men, bestemte meg der og da for å prøve ut 
dette. Den dagen vil jeg aldri glemme. 

Flott dame
– Rometris er en flott dame med stor 
tilstedeværelse. Hun fikk meg til å føle 
meg trygg og ivaretatt ved første møte. Jeg 
valgte å ta en healing og en englereading. 
Hun startet med å ta en healing av krop-
pen min. Det var helt merkelig. Jeg hørte 

Cecilie Troberg Stærnes fikk behandling:

Det var som å våkne på ny!

Cecilie 
Troberg Stærnes følte 

at Romtris fikk henne til 
å føle seg trygg og ivaretatt 

ved første møte. – Etter 
behandlingen var det som 
om en tung bør ble løftet 
bort fra kroppen min, og 

det var som å våkne 
på ny, forteller 

Cecilie.

lyder, så farger og lys. Jeg følte en enorm 
takknemlighet og kjærlighet i hele meg. Jeg 
gikk resten av dagen og tenkte på alt jeg 
var takknemlig for i livet mitt. En tung bør 
ble løftet bort fra kroppen min, og det var 
som å våkne på ny! Alt vi snakket om etter 
healingen ble så personlig og fantastisk at 
jeg aldri vil glemme det. Fra den dagen var 
jeg «hektet» og har fortalt om opplevelsen 
til alle mine venninner, sier Cecilie.

– Jeg vil anbefale på det sterkeste å ta 
kontakt med Rometris om du er interessert 
i å prøve healing eller reading. Du skal lete 
lenge før du finner en som er så god til det 
som hun er, avslutter Cecilie.   

Kontaktinformasjon
For å bestille time eller motta nyhetsbrev, 
ta kontakt med:
Rometris Davis-Wright
Telefon: 481 43 808 
E-post: info@lovingessence.com
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Colin Fry regnes som et 
av Englands beste medier:

Lesernes
uforklarlige

bilder

Saturn er
solsystemets

grinebiter

Ta en 
spirituell

oppussing!

Vi har et 
moralsk ansvar!

Slik finner og 
oppfyller du 
din drøm
Hvordan være 
positiv med smerter
Det mytiske 
landskapet i nord
Hessdalen-fenomenet:
Lyset ingen kan forklare
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Seks «nøkler» 
for å endre 
ditt liv
Finn ditt 
stjernetegns
erogene soner
Dommedagen
som ble avlyst
Eksepsjonelle
sykdomsforløp
Slik tenker kvinner Sjalusi

ble til 
forbannelse

Du blir 
hva du 
tenker

Mot en 
ny tid og ny 
bevissthet

Slik blir 2013
Klarsynte om det nye året:

Det blir et revolusjonerende år!Julebakst
med god 

samvittighet
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New Orleans: 
Voodooen og 
mystikkens by
John Edward: 
Et av verdens 
mest kjente og 
treffsikre medier

Innrømmet fusk 
– ble uthengt som 
bransjens sorte får

Få bedre immunforsvar 
med riktig fettbalanse

Homeopati
mot depresjon 

og angst

Ånden
som elsket 

katterPer Asle Rustad skrev bok og jobbet med klarsynte:

Evnen til å se detaljer 
imponerer mest!

Minikurs
i melkesyre-

gjæring
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Test deg selv! 
Er du overfølsom og 
åpen for inntrykk?

Hvor blir det av den 
store oppvåkningen?
Klar beskjed under husrens:
Liker ikke det alternative!

Hjelper barn med lære- 
og konsentrasjonsvansker:
Stimulerer til kreativ læring

Kanaliserer uten hjelpemidler:
– Valgene må du ta selv!

Hvem blir 
USAs neste 
president?

Slik kan 
du finne din 

livsoppgave!Programleder Tom Strømnæss i «Åndenes makt»:

– Tror på paranormale
fEnoMEnEr!
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Spiritualistprest
André Kirsebom: 
Med rett til å 
gifte DEG!

Slik endrer du 
din frekvens
– og får livet du 
ønsker deg

Den alternative 
New York-guiden

Fjerner fobier 
og traumer med 
regresjonsterapi

Skremmes
av usynlige 

«gjester»

Bakterier
som gir deg
bedre helse

FINN DIN INDRE RO
– få en ny start på livet

Jupiter
viser veien 
til visdom

For 59 kroner måneden kan du nå få Medium i 
postkassa hver måned ved å bestille med mobilen. 
Beløpet trekkes fra mobilregningen.

Det eneste du trenger å gjøre, er å sende en SMS.
Skriv MABO «navn og adresse» Send til 2105.
Ønsker du å avslutte, send 
MABO STOPP «navn og adresse» til 2105.

Bestill MediuM med mobilen
– lær mer om alternativ helse og livsstil!

Bestill med 
mobilen

www.mittmedium.no
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CALL

Er du en veileder?
Hos Call as har du muligheten!
Alt du trenger å gjøre er å være tilgjengelig på telefon.

Vi hjelper deg å starte din egen teletorglinje.
Fri etablering og ingen administrasjon.
Jobb fra hvor du vil.

Ta kontakt med oss å på tlf 04000. 
Vi har svært gode betingelser. 
Det er enkelt å komme i gang!
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