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UTSTILLERLISTE
 Alternativmessen Drammen 2017

N5
AN Behandling  Andreas Nærlie

 Tilbyr Kranio sakral og healing behandlinger. Helhetlige behandlinger på benk.

www.anbehandling.no | andreas@anbehandling.no | Tlf: 95 08 54 88

 

 

N8/9

AnnCathrin Lindland Løvstad
 Pedagog og billedkunstner. Originale akvareller  kun en av hvert bilde. Nummererte

håndkolorerte trykk og kunstkort.

@atelierotlys #rotlys | acrotlys@gmail.com | Tlf: 90 78 62 08

 

 

N5

Arild Healer
 Anerkjent Healer. Har blitt omtalt i en rekke magasiner/ukeblader for sine unike

evner.

www.catoklinikken.com | arild_healer@yahoo.no | Tlf: 73 10 80 90

 

 

P13

Asbjørn Fenne
 Healing. åndehjelper. Medium. Asbjørn har vært på 167 husrens til nå og får også

skriftlige tilbakemeldinger i etterkant på hvor fin og rolig energien har blitt.

asfe@online.no | Tlf: 48 02 57 41

Holder

foredrag

  

 

R14
Astrid Olsen

 Klarsynt. Kirurgisk healing. Holder foredrag om småfolket/naturens engler/feer.

Tlf: 45 60 10 17

Holder

foredrag

  

 

P15 AuraVisjon ved AnneGrethe og Arne
 NYHET: Aurafotografering med 3D er siste nytt. Vi kan se Bevegelser i aura og

chakraer. Vi er sertifiserte tolkere med kurs fra Los Angeles. Flere valgmuligheter

mellom rapporter og flere språkvalg (også dansk). Lagringsmuligheter.

www.auravisjon.no | gretly@online.no | Tlf: 91 16 80 49

Holder

foredrag
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G5
Bente Stamoen

 Automatskrift, AccessBars  og AccessBodyprosess lærer.

bentestamoen@hotmail.com | Tlf: 97 50 64 73

Holder

foredrag

  

 

P16

Bjørg Fransisca Søreide
 Har jobbet som klarsynt og medium på fulltid i 20år. Jobber som klarsynt og medium

på messen.

bjorgfransisca@yahoo.no | Tlf: 93 23 55 29

 

 

Q2
Bodil Einang

 Healing. Godkjent Healer fra Det Norske Healerforbund.

www.healerkonsulenten.no | bodil@healerkonsulenten.no | Tlf: 905 26 634

 

 

R89

Borak Lovian, healer og klarsynt
 Kirurgisk healing, sjamanisme, tarot/reading. Tilbyr healingutdannelser og andre

kurs. Alternative homeparties. Salg av røkelse, stener, Prima Vera Aromaterapi,

figurer m.m.

www.borak.no | borak@borak.no | Tlf: 99 64 86 96

Holder

foredrag

  

 

U2

Brita Anjana
 Brita Anjana tilbyr kunst og kultur og utfører coaching, healing og sjamanisme. Brita

Anjana Skuterud utfører healing, coaching, sjamanisme og har med sjamanverktøy,

runer og olje, akrylbilder m.m.

www.britaoasen.com | britaoasen@bbnett.no | Tlf: 40 24 93 70

Holder

foredrag

  

 

N16

Colourscope
 Din Personlige Indre Farge® En ny Tankegang. Colourcopet representerer en helt ny

måte å tenke farger på. Vi må for eksempel glemme de fargene vi tradisjonelt mener

at vi kler. De kan kanskje stå godt til hud og hår, men de kler ikke sjelen vår. Finn

og Kjenn Din sjels Fargeskala!

Holder

foredrag

  

 

N12

Dr.Henning Hai Lee Yang
 Spåmann  Dr. Henning Hai Lee Yang er ekspert i Astrologi, Hånd og Ansiktsanalyse.

Han kan gi deg svar på alt du måtte ha og kan hjelpe deg å se og løse problemene

dine ved å gi deg en spennende Livsanalyse. Han er Norges og verdenskjent for sine

spådommer.

www.yangz.com | yangz@yangz.com

Holder

foredrag
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S3 Dragon Wood
 Eksklusive artikler fra østen: Skulpturer, smykker, keramikk, musikk, vindklokker

m.m. Besøk vår butikk i gågata  DRAMMEN

 

 

N1
Eli Wium

 Klarsynt. Tarot Veiledning. Salg av runer, alvekort og tarotkort.

www.eliwium.no | skogstroll36@hotmail.com | Tlf: 41 90 80 90

Holder

foredrag

  

 

N17

Eva Lill Larsen
 Klarsynt og Healing. KanaliseringMedium. Kjent fra en mengde ukeblader. Les bl.a.

mer om Eva Lill i Norsk Ukeblad: www.klikk.no

www.evalill.com | Tlf: 90 16 90 20

 

 

N10C

Giuliano
 Kunstner og åndelig veileder. Giuliano bruker kunst og astrologi for å inspirere og

veilede andre. Med hjelp av ditt fødselshoroskop som verktøy vil han vise deg din

personlige og unike vei i livet.

www.giuliano.no | gzo@online.no | Tlf: 45 27 87 27

 

 

P1

Glimre
 Håndlagde smykker i chakrafarger med relevante krystaller og smykkestener. Styrk

de energiene du ønsker, og pynt deg for både skjønnhet, balanse og velvære.

https://www.facebook.com/Elyse971191709639799/ | ninafuru@gmail.com

 

 

P10
Healer Unni Stavran (NHF)

 tlf. 97965238 Jeg utfører behandlinger som stimulerer og balanserer kroppens

energibaner (livsenergien), ved å forebygge og løse opp energiblokkeringer.

 

 

G8
Heartdesigners AS

 Magnetsmykker og "powerhearts" fra Magnetix. Hjerteullskjerf i eget design. Kort

med eget design. Flere ullprodukter, nydelig kvalitet.

Holder

foredrag

  

 

N11
Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin Hille

 Forever Living Products.

aloevera4all.no | karhil@online.no | Tlf: 917 35 933

 

 

U11

Ingers Healing
 Jobber gjennom universets lys og kjærlighet. Fyller kropp og sjel med ny energi og

styrke. Veiledning gjennom korttrekk, jording og healing. Spår i kort.

inger64@live.no | Tlf: 99 54 92 79
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N3 Inspiratorskolen v/Trond Engen
 Trippel Auratest. Lær mye nytt om din aura. Aurafoto med nyeste Auravideo7,

erfaren tolkning av din aura på både følelsesmessig og åndelig plan, chakra og

personlighetstest. Råd via englekort og kanalisert håndskrift.

www.inspiratorskolen.no | troen@online.no | Tlf: 90 11 55 84

Holder

foredrag

  

 

U4

Intuisjonsskolen
 Informasjon om kurs, coaching og studier. Så tilbys det gratis intuisjonstest Man kan

også bestille ansiktlesning. Salg av ny bok skrevet av Grethe Holtan om intuisjon.

www.intuisjonsskolen.no | info@intuisjonsskolen.no | Tlf: 95075642

Holder

foredrag

  

 

P5

Iris Fotsone og Hypnoterapi
 Kom og prøv FOTSONE hos meg. Fotsonebehandling utføres ved trykk på soner

under foten samt massasje. Har du lyst til å lære litt om Hypnoterapi og

selvhypnose, ta en tur innom min stand.

 

 

N18 IZZA
 Tarot.

 

 

N7 Kim Standahl
 Klarsynt medium og healer.

 

 

U5U8

Life Protector
 Life Protector armbånd har negative ioner som gir positive effekter. Økt styrke og

fokus. Forbedret bevegelighet og balanse. Kan Lindre kroniske verk å leddsmerter.

www.lifeprotector | andreas@lifeprotector.no | Tlf: 45 51 54 57

 

 

Mystica

Lilli Bendriss
 Kjent fra Åndenes makt og andre TVprogram. Har utgitt en rekke bøker og CDer.

Aktuell med CDene "Takk" og "Energibalansering". Kommer kun lørdag.

www.lillibendriss.com

Holder

workshop

 

N10A Magasinet Harmoni
 Alternativt magasin.

 

 

R12 Mediumskap i Drammen
 Mediumskap i Drammen. Holder åndelige kvelder.

http://drammen.aandekommunikasjon.com | info@aandekommunikasjon.com | Tlf: 917 84 314

Holder

foredrag

  

 



G1
Mette Høyland

 Klarsynt medium.

www.healermette.dinstudio.no | healermette@live.no

 

 

R3

Monica Tronds
 Velkommen til min stand. Jeg tilbyr: healing med Runer og kraftdyr. Intuitiv

håndlesning. Healing.

www.veiledningkurs.com | ibis.hm@gmail.com | Tlf: 925 21 667

 

 

Mystica

Mystica.no
 Udvid din horisont. Du finner kanskje "verktøyet" i nettbutikken vår. Enten du søker

helse, kropp sjel eller sinn. Med min.2200 forskjellige produkter vil de aller fleste

finne noe som interesser. Utvalg: Litteratur, musikk, kort, yoga, krystaller, røkelse,

buddhafigurer m.m.

www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81

 

 

P14

Naomi Sol
 Supreme Teacher og Hovedlærer for Universiell Hvit Tids Healing og Kirurgisk

Healing i Norge. Medium, ser og snakker med guider/hjelpere. Ser tidligere liv og

fremtiden. Finner dyr. Kjent i media.

www.naomisol.no | post@naomisol.no | Tlf: 92 23 14 79

Holder

foredrag

 Holder

workshop

 

NATIRA

Natira.no
 Nettbutikk med fokus på velværeprodukter, Mindfullness, CD, DVD, kosttilskudd,

Yogaprodukter, interiør, figurer, aromaterapi m.m.

www.natira.no | post@natira.no | Tlf: 96 50 90 81

 

 

U10

Normassasje
 Konseptet Normassasje er utviklet av Solveig Smith, som har 30 års erfaring innenfor

faget massasje. Hun driver gjestegården Birgittatun i Tvedestrand, som er et av

stedene for utdanning innenfor Normassasje. Utdanningen holdes også i Oslo,

Bergen, Stavanger og Trondheim.

www.normassasje.no | post@birgittatun.no | Tlf: 41 57 50 87

 

 

U1

Paul`s healingkrystaller
 Har ca. 180 forskjellige healingkrystaller, Ametyst grotter, Telyslysstaker,

Saltsteinlamper, smykker, steinkjeder, pendler m.m. Sett aura siden 1958  foretar

Auralesing  Aurarensing m.m . Kjente kreftene til krystaller første gang i 1974.

Utfører Krystall healing og rensing av hus.

www.paulskrystaller.com | pabuskum@bbnett.no | Tlf: 40 24 93 70

Holder

foredrag

  

 

N10 Per Henrik Gullfoss
 Grunnlegger av den nordiske astrologiskolen. Han har utdannet og veiledet innen

astrologi siden nittitallet. Han har skrevet over 30 alternative bøker, holdt utallige

Holder

foredrag
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foredrag og holder for tiden ettårige utdannelser innen spirituell astrologi og tarot.

Skribent og eier av magasinet Magasinet.

N4

Phen´s TAROT
 Tarot Klarsynt Healing. Vil du vite mer om situasjonen rundt deg? Kjærlighet Jobb

Penger Familie Fortid Nåtid Fremtid? Kortene gir deg veiledning.

skogernaturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32

 

 

P4

Phil Phillips
 ClairvoyantMediumTarot. Salg av CDmeditasjon. Holder spennende foredrag om

det å være medium.

clairvoyant84@hotmail.com

Holder

foredrag

  

 

R13
Propolife

 Propolis produkter. Aloe Vera.

www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

 

N14

Roar Krogshus 
Han har deltatt på alternativmesser i en årrekke over hele landet, og levert mer enn

4.000 karmahoroskoptolkninger de siste 20 årene, tolkninger som viser planen du

har lagt før du ble født om hva du skal utrette og lære i dette livet. Det finner han ut

gjennom å tolke fødselshoroskopet ditt.

www.karmahoroskop.no | roar@krogshus.no | Tlf: 95 92 77 88

Holder

foredrag

  

 

R1/R2

Sariel
 Sariel har et bredt utvalg av drømmefangere, healingprodukter, smykker,

krystallkuler, røkelse, buddha, krystaller og ellers alt innen det alternative. Vi

fokuserer på kvalitet og riktig pris. Ta gjerne en titt på nettbutikken vår.

www.sariel.no | info@sariel.no | Tlf: 91 69 46 03

 

 

N2
Share Norge

 Informasjon.

www.shareno.net | share.norge@gmail.com

Holder

foredrag

  

 

S1S2

Steinmannen Freddy Larsen
 Salg av produkter som: krystaller, tromlet sten, slipt sten, mineraler, grotter og

geoder, smykker, øredobber, ringer, fossiler, meteoritter, lamper, telysholdere,

aromalamper, pendler, chipskjeder, chipsarmbånd, steinstrenger, dyrefigurer, engler,

kuler, pyramider, hjerter m.m.

frelar@ostfoldfk.no | Tlf: 900 21 745

 

 

R6 Sunnhet og Ernæring
 Skanning med EIS kan kartlegge noen av årsakene til hodepine, overvekt, mangel på

energi osv. Som ernæringsterapeut kan jeg gi råd om ernæring.

ottjo07@gmail.com | Tlf: 95 89 96 40

Holder

foredrag
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 Tarot Klarsynt Healing. Vil du vite mer om situasjonen rundt deg? Kjærlighet Jobb

Penger Familie Fortid Nåtid Fremtid? Kortene gir deg veiledning.

skogernaturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32

 

 

P4

Phil Phillips
 ClairvoyantMediumTarot. Salg av CDmeditasjon. Holder spennende foredrag om

det å være medium.

clairvoyant84@hotmail.com

Holder

foredrag

  

 

R13
Propolife

 Propolis produkter. Aloe Vera.

www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

 

N14

Roar Krogshus 
Han har deltatt på alternativmesser i en årrekke over hele landet, og levert mer enn

4.000 karmahoroskoptolkninger de siste 20 årene, tolkninger som viser planen du

har lagt før du ble født om hva du skal utrette og lære i dette livet. Det finner han ut

gjennom å tolke fødselshoroskopet ditt.

www.karmahoroskop.no | roar@krogshus.no | Tlf: 95 92 77 88

Holder

foredrag

  

 

R1/R2

Sariel
 Sariel har et bredt utvalg av drømmefangere, healingprodukter, smykker,

krystallkuler, røkelse, buddha, krystaller og ellers alt innen det alternative. Vi

fokuserer på kvalitet og riktig pris. Ta gjerne en titt på nettbutikken vår.

www.sariel.no | info@sariel.no | Tlf: 91 69 46 03

 

 

N2
Share Norge

 Informasjon.

www.shareno.net | share.norge@gmail.com

Holder

foredrag

  

 

S1S2

Steinmannen Freddy Larsen
 Salg av produkter som: krystaller, tromlet sten, slipt sten, mineraler, grotter og

geoder, smykker, øredobber, ringer, fossiler, meteoritter, lamper, telysholdere,

aromalamper, pendler, chipskjeder, chipsarmbånd, steinstrenger, dyrefigurer, engler,

kuler, pyramider, hjerter m.m.

frelar@ostfoldfk.no | Tlf: 900 21 745

 

 

R6 Sunnhet og Ernæring
 Skanning med EIS kan kartlegge noen av årsakene til hodepine, overvekt, mangel på

energi osv. Som ernæringsterapeut kan jeg gi råd om ernæring.

ottjo07@gmail.com | Tlf: 95 89 96 40

Holder

foredrag

  

 

G1
Mette Høyland

 Klarsynt medium.

www.healermette.dinstudio.no | healermette@live.no

 

 

R3

Monica Tronds
 Velkommen til min stand. Jeg tilbyr: healing med Runer og kraftdyr. Intuitiv

håndlesning. Healing.

www.veiledningkurs.com | ibis.hm@gmail.com | Tlf: 925 21 667

 

 

Mystica

Mystica.no
 Udvid din horisont. Du finner kanskje "verktøyet" i nettbutikken vår. Enten du søker

helse, kropp sjel eller sinn. Med min.2200 forskjellige produkter vil de aller fleste

finne noe som interesser. Utvalg: Litteratur, musikk, kort, yoga, krystaller, røkelse,

buddhafigurer m.m.

www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81

 

 

P14

Naomi Sol
 Supreme Teacher og Hovedlærer for Universiell Hvit Tids Healing og Kirurgisk

Healing i Norge. Medium, ser og snakker med guider/hjelpere. Ser tidligere liv og

fremtiden. Finner dyr. Kjent i media.

www.naomisol.no | post@naomisol.no | Tlf: 92 23 14 79

Holder

foredrag

 Holder

workshop

 

NATIRA

Natira.no
 Nettbutikk med fokus på velværeprodukter, Mindfullness, CD, DVD, kosttilskudd,

Yogaprodukter, interiør, figurer, aromaterapi m.m.

www.natira.no | post@natira.no | Tlf: 96 50 90 81

 

 

U10

Normassasje
 Konseptet Normassasje er utviklet av Solveig Smith, som har 30 års erfaring innenfor

faget massasje. Hun driver gjestegården Birgittatun i Tvedestrand, som er et av

stedene for utdanning innenfor Normassasje. Utdanningen holdes også i Oslo,

Bergen, Stavanger og Trondheim.

www.normassasje.no | post@birgittatun.no | Tlf: 41 57 50 87

 

 

U1

Paul`s healingkrystaller
 Har ca. 180 forskjellige healingkrystaller, Ametyst grotter, Telyslysstaker,

Saltsteinlamper, smykker, steinkjeder, pendler m.m. Sett aura siden 1958  foretar

Auralesing  Aurarensing m.m . Kjente kreftene til krystaller første gang i 1974.

Utfører Krystall healing og rensing av hus.

www.paulskrystaller.com | pabuskum@bbnett.no | Tlf: 40 24 93 70

Holder

foredrag

  

 

N10 Per Henrik Gullfoss
 Grunnlegger av den nordiske astrologiskolen. Han har utdannet og veiledet innen

astrologi siden nittitallet. Han har skrevet over 30 alternative bøker, holdt utallige

Holder

foredrag

  

 

G1
Mette Høyland

 Klarsynt medium.

www.healermette.dinstudio.no | healermette@live.no

 

 

R3

Monica Tronds
 Velkommen til min stand. Jeg tilbyr: healing med Runer og kraftdyr. Intuitiv

håndlesning. Healing.

www.veiledningkurs.com | ibis.hm@gmail.com | Tlf: 925 21 667

 

 

Mystica

Mystica.no
 Udvid din horisont. Du finner kanskje "verktøyet" i nettbutikken vår. Enten du søker

helse, kropp sjel eller sinn. Med min.2200 forskjellige produkter vil de aller fleste

finne noe som interesser. Utvalg: Litteratur, musikk, kort, yoga, krystaller, røkelse,

buddhafigurer m.m.

www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81

 

 

P14

Naomi Sol
 Supreme Teacher og Hovedlærer for Universiell Hvit Tids Healing og Kirurgisk

Healing i Norge. Medium, ser og snakker med guider/hjelpere. Ser tidligere liv og

fremtiden. Finner dyr. Kjent i media.

www.naomisol.no | post@naomisol.no | Tlf: 92 23 14 79

Holder

foredrag

 Holder

workshop

 

NATIRA

Natira.no
 Nettbutikk med fokus på velværeprodukter, Mindfullness, CD, DVD, kosttilskudd,

Yogaprodukter, interiør, figurer, aromaterapi m.m.

www.natira.no | post@natira.no | Tlf: 96 50 90 81

 

 

U10

Normassasje
 Konseptet Normassasje er utviklet av Solveig Smith, som har 30 års erfaring innenfor

faget massasje. Hun driver gjestegården Birgittatun i Tvedestrand, som er et av

stedene for utdanning innenfor Normassasje. Utdanningen holdes også i Oslo,

Bergen, Stavanger og Trondheim.

www.normassasje.no | post@birgittatun.no | Tlf: 41 57 50 87

 

 

U1

Paul`s healingkrystaller
 Har ca. 180 forskjellige healingkrystaller, Ametyst grotter, Telyslysstaker,

Saltsteinlamper, smykker, steinkjeder, pendler m.m. Sett aura siden 1958  foretar

Auralesing  Aurarensing m.m . Kjente kreftene til krystaller første gang i 1974.

Utfører Krystall healing og rensing av hus.

www.paulskrystaller.com | pabuskum@bbnett.no | Tlf: 40 24 93 70

Holder

foredrag

  

 

N10 Per Henrik Gullfoss
 Grunnlegger av den nordiske astrologiskolen. Han har utdannet og veiledet innen

astrologi siden nittitallet. Han har skrevet over 30 alternative bøker, holdt utallige

Holder

foredrag

  

 



P9 Therese Marie M. Hussein
 Vinneren av "Jakten på den 6.sans i 2009" Tarot.

Holder

workshop

 

P2

Veien videre/Berit Hagbartsen
 Klarsynt rådgiver og medium. Sitter du fast med uløste spørsmål i livet eller ønsker

du kontakt med dine kjære. Så kan jeg kanskje være den rette for deg.

https://www.facebook.com/VeienVidereBeritHagbartsen404212383046987/?

fref=ts | berit.h.nygaard@hotmail.com | Tlf: 93 05 64 73

Holder

foredrag

  

 

Q1

Vitality Centre
 Tilbyr QIbehandlinger (akupressurmassasje) på messen. Qibehandlinger fjerner

blokkeringer, forbredrer sirkulasjonen og balanserer hele systemet slik at stress og

smerte kan slippe taket.

 

 

foredrag og holder for tiden ettårige utdannelser innen spirituell astrologi og tarot.

Skribent og eier av magasinet Magasinet.

N4

Phen´s TAROT
 Tarot Klarsynt Healing. Vil du vite mer om situasjonen rundt deg? Kjærlighet Jobb

Penger Familie Fortid Nåtid Fremtid? Kortene gir deg veiledning.

skogernaturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32

 

 

P4

Phil Phillips
 ClairvoyantMediumTarot. Salg av CDmeditasjon. Holder spennende foredrag om

det å være medium.

clairvoyant84@hotmail.com

Holder

foredrag

  

 

R13
Propolife

 Propolis produkter. Aloe Vera.

www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

 

N14

Roar Krogshus 
Han har deltatt på alternativmesser i en årrekke over hele landet, og levert mer enn

4.000 karmahoroskoptolkninger de siste 20 årene, tolkninger som viser planen du

har lagt før du ble født om hva du skal utrette og lære i dette livet. Det finner han ut

gjennom å tolke fødselshoroskopet ditt.

www.karmahoroskop.no | roar@krogshus.no | Tlf: 95 92 77 88

Holder

foredrag

  

 

R1/R2

Sariel
 Sariel har et bredt utvalg av drømmefangere, healingprodukter, smykker,

krystallkuler, røkelse, buddha, krystaller og ellers alt innen det alternative. Vi

fokuserer på kvalitet og riktig pris. Ta gjerne en titt på nettbutikken vår.

www.sariel.no | info@sariel.no | Tlf: 91 69 46 03

 

 

N2
Share Norge

 Informasjon.

www.shareno.net | share.norge@gmail.com

Holder

foredrag

  

 

S1S2

Steinmannen Freddy Larsen
 Salg av produkter som: krystaller, tromlet sten, slipt sten, mineraler, grotter og

geoder, smykker, øredobber, ringer, fossiler, meteoritter, lamper, telysholdere,

aromalamper, pendler, chipskjeder, chipsarmbånd, steinstrenger, dyrefigurer, engler,

kuler, pyramider, hjerter m.m.

frelar@ostfoldfk.no | Tlf: 900 21 745

 

 

R6 Sunnhet og Ernæring
 Skanning med EIS kan kartlegge noen av årsakene til hodepine, overvekt, mangel på

energi osv. Som ernæringsterapeut kan jeg gi råd om ernæring.

ottjo07@gmail.com | Tlf: 95 89 96 40

Holder

foredrag

  

 

foredrag og holder for tiden ettårige utdannelser innen spirituell astrologi og tarot.

Skribent og eier av magasinet Magasinet.

N4

Phen´s TAROT
 Tarot Klarsynt Healing. Vil du vite mer om situasjonen rundt deg? Kjærlighet Jobb

Penger Familie Fortid Nåtid Fremtid? Kortene gir deg veiledning.

skogernaturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32

 

 

P4

Phil Phillips
 ClairvoyantMediumTarot. Salg av CDmeditasjon. Holder spennende foredrag om

det å være medium.

clairvoyant84@hotmail.com

Holder

foredrag

  

 

R13
Propolife

 Propolis produkter. Aloe Vera.

www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

 

N14

Roar Krogshus 
Han har deltatt på alternativmesser i en årrekke over hele landet, og levert mer enn

4.000 karmahoroskoptolkninger de siste 20 årene, tolkninger som viser planen du

har lagt før du ble født om hva du skal utrette og lære i dette livet. Det finner han ut

gjennom å tolke fødselshoroskopet ditt.

www.karmahoroskop.no | roar@krogshus.no | Tlf: 95 92 77 88

Holder

foredrag

  

 

R1/R2

Sariel
 Sariel har et bredt utvalg av drømmefangere, healingprodukter, smykker,

krystallkuler, røkelse, buddha, krystaller og ellers alt innen det alternative. Vi

fokuserer på kvalitet og riktig pris. Ta gjerne en titt på nettbutikken vår.

www.sariel.no | info@sariel.no | Tlf: 91 69 46 03

 

 

N2
Share Norge

 Informasjon.

www.shareno.net | share.norge@gmail.com

Holder

foredrag

  

 

S1S2

Steinmannen Freddy Larsen
 Salg av produkter som: krystaller, tromlet sten, slipt sten, mineraler, grotter og

geoder, smykker, øredobber, ringer, fossiler, meteoritter, lamper, telysholdere,

aromalamper, pendler, chipskjeder, chipsarmbånd, steinstrenger, dyrefigurer, engler,

kuler, pyramider, hjerter m.m.

frelar@ostfoldfk.no | Tlf: 900 21 745

 

 

R6 Sunnhet og Ernæring
 Skanning med EIS kan kartlegge noen av årsakene til hodepine, overvekt, mangel på

energi osv. Som ernæringsterapeut kan jeg gi råd om ernæring.

ottjo07@gmail.com | Tlf: 95 89 96 40

Holder

foredrag

  

 

Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

Jeg vil holde et foredrag om det å være et Medium. Det er åpent for å ta imot 
spørsmål fra publikum på slutten. Til slutt vil jeg holde en demonstrasjon. Da viser 
jeg hvordan jeg jobber som Medium og med den andre siden..... 

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

Det kan virke som formidlet energi kommer i kontakt med kroppens evne til å starte 
sin egen «helbredelsesprosess». Det kan i den sammenheng, skje at klientens 
bevissthetsnivå endres. Noen husker ingenting, mens andre kan ha et vagt minne 
om at spesielle ting har skjedd. Jeg ønsker å dele noen historier med deg, vise noen 
eksempler på hva som kan skje i en healing, og til slutt vil jeg utføre en liten 
felleshealing. 

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

Gratis Workshop med healer Willy Hansen Willy Hansen har hatt kraften i seg siden 
han var liten guttunge. Da han la forretningslivet bak seg ble det mer tid til 
healingarbeide, og de siste 3 årene har mange mennesker søkt råd og fått healing 
av Willy. Willy har en praktisk og jordnær måte å behandle på, og han bruker masse 
humor i sitt arbeide med mennesker. I workshopen forteller han litt om hva han tror 
er årsåken til at mennesker blir sittende fast i gamle fastlåste mønstre og 
tankebaner og har smerter og lidelser i kropp og sjel. Han vil gjerne vise på noen 
deltagere hvordan han jobber, og kanskje har du mulighet til å få behandling i 
workshopen! 

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Undertegnede har sett Aura siden 1958 på mennesker og dyr, med bare øynene. 
Aldri klart å slå denne evnen av. Lært etter vært å tolke farger og 
fargekombinasjoner i Auraen. Jeg forteller litt om fargenes betydning i Auraen på 
seansen. Noen av publikum får muligheten til å få avlest Chakraene og rense/tette 
Auraen. Ser om du har hjelpere. Jeg foretar Aura – Chakralesing , tetter og renser 
eventuelt din Aura på min Stand. 

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de 
fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange 
hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene 
som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om 
dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for 
henne. 

11:30 - 12:15

Gratis

Side 10 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...

26.09.2013http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3628

Tarot i hverdagen, Hvem-hva-når? GRATIS
Holdes av: Elisabeth Bokheim

Hvordan brukes tarot på en "fornuftig" måte? Få inpirasjon for hvordan du selv kan 
gjøre deg nytte av kortene. Kan alle lese kortene?-vi mener ja, men det er ulikt hvor 
sterkt og hvor klart budskapet kommer. Uansett øvelse gjør mester. Vi gir dere 
starten for hvordan dere skal kommunisere med kortene. 

13:20 - 14:05

Gratis

De høyere chakra og din åndelig utvikling og 
harmonisering
Holdes av: Sidsel Svestad

Bli kjent med Chakra 9, 10, 11 og 12 og de nye chakra oljene som er basert på lyd 
og essenser fra blomster. Eks: Chakra olje 9- SOUL BLUE PRINT brukes for å 
komme i kontakt med din sjels BLUE PRINT, og ulike spor av lærdom. Chakra 
analyse og alle får prøve produktene på seg selv. Velkommen til DIN spirituelle 
utvikling. 

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

Side 11 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...

26.09.2013http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3628



FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 21. OKTOBER  SAL 1

Kirurgisk healing
 Holdes av: Naomi Sol

 

Kirurgisk Healing er en spesiell form for healing der man går inn i Energikroppen til

klienten og fjerner sperrer og blokkeringer med Kirurgiske inngrep. Disse inngrepene

gjør man ved hjelp av energi instrumenter som tildels ligner konvensjonelt kirurgisk

utstyr. (Disse instrumentene er ikke fysiske.) Inngrepene i energikroppen skjer uten

en dråpe blod. Hjelperne våre og andre åndelige vesener har en fremtredende roller

under disse operasjonene. Foredraget avsluttes med demonstrasjon av kirurgisk

healing på frivillige.

11:30  12:15

 

Gratis

Sunnhet og Ernæring
 Holdes av: Ottar Joakimsen

 

Hva er det som gjør at en blir overvektig? Hva kan en gjøre for å få kontroll med

vekten og overvektsykdommene.

12:25  13:10

 

Gratis

Slik er livet etter døden
 Holdes av: Roar Krogshus

 

En presentasjon hva en mengde anerkjente personer forteller om fra sine «inni

dødenopplevelser» i bøker, radio og TVprogrammer og hva som venter oss fra vi

går over til «livet etter livet» og frem til vi blir født på ny. Et foredrag om fantastiske

beretninger om livet på den andre siden og at det finnes ingen død! Av Roar

Krogshus, astrolog med spesialfelt karma og tidligere liv.

13:20  14:05

 

Gratis

Energi og overskudd med magneter fra Magnetix
 Holdes av: Ellen Lyby

 

Foredrag om magneter. Har du lite overskudd og energi? Setter i gang kroppens

egne selvhelbredende prosesser. Kan lindre muskelplager, tretthet/slapphet,

allergiplager, nedsatt immunforsvar, magetarmproblemer og søvn.

14:15  14:35

 

Gratis

Menneskenes bevissthetsutvikling
 Holdes av: Share Norge

 

Hvordan utvikler menneskeheten seg på vår planet? Foredraget belyser temaet ut

fra Den Tidløse Visdomslære, og tar opp blandt annet: Vår relasjon til de syv stråler

/energiformer. Karma og reinkarnasjon. Hva skjer når vi dør?Innvielsesveien.

Menneskenes relasjon til sjelsriket og Visdommens Mestre. Hvordan hjelper

Mestrene oss i denne brytningstiden vi nå går gjennom? shareno.net

14:45  15:30

 

Gratis

Hva åndene mener om verden i dag
 Holdes av: Lilli Bendriss

 

Nytt og spennende workshop fra Lilli Bendriss. TVaktuelle Lilli Bendriss kommer til

Drammen. Lilli trollbinder publikum med sine evner! Kom og opplev en magisk

stund.

16:00  17:00

 

Pris: 200,

Den nye tidsalder på terskelen til store

forandringer
 Holdes av: Share Norge

 

Vannmannens tidsalder medfører at nye energier påvirker oss og menneskeheten

står nå på terskelen til store forandringer. De gamle strukturene går gradvis i

oppløsning og menneskeheten søker en ny retning. I denne omfattende

forandringsprosessen vender nå en stor gruppe av Visdommens Mestre, med

Verdenslæreren Maitreya i spissen, tilbake til vårt hverdagsliv for å inspirere oss til

17:15  18:00

 

Gratis

rettferdighet, fred og ivaretagelse av miljøet.Hvilke endringer fører dette til for

menneskeheten og planeten Jorden? shareno.net

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 21. OKTOBER  SAL 2

Spennende Minikurs i Tarot
 Holdes av: Eli Wium

 

Eli Wium er kjent som en av Norges dyktigste i klarsyn og har lang erfaring i tydning

av tarotkort. Hun har grundige kunnskaper om symboltolking. Hun vil igjennom

dette kurset lære bort litt av sine kunnskaper om hvordan man bruker kortene.

Kurset vil ta utgangspunkt i Erkeenglenes tarotkort som nylig har kommet ut på

norsk. Disse kortene er lette for nybegynnere å lære seg fordi teksten står på

kortene. Hun vill også ta opp noen fra publikum som ønsker å bli veiledet.

11:30  12:15

 

Gratis

Aurafarger og deres betydning
 Holdes av: AuraVisjon

 

NYHET: Vi har nå det aller nyeste innen Aurafoto med 3D bilder, og rapporter på

mange språk – inkludert dansk. Vi forteller om de ulike betydningene av fargene i

Auraen og i Chakraene. Hvor fargene er plassert kan ha forskjellig betydning – og

om det er i auraen eller i et chakra. Kan chakraene ha ”feil” farge, og hva betyr i så

fall det? Er det sant at Auraen endrer seg hele tiden – og hvorfor skal man da ta

aurabilde? Du får et innblikk i betydningen av fargene som gjør at du kan forstå deg

selv bedre.

12:25  13:10

 

Gratis

Krystall healing 
 Holdes av: Adele Leyha

 

Universell Hvit Tids krystall og mineral healing Adele Leyha er Lærer i Universell Hvit

Tids krystall og mineral healing. Krystaller brukt i denne healingformen kan gi styrke

for både helsa og humøret. Alle mennesker har noen krystaller som de samvirker og

resonnerer harmonisk bedre med enn andre. I dette foredraget forteller Adele Leyha

om ulike typer krystaller, deres healingkraft, og hvordan man kan rense og bruke

dem for healing.

13:20  14:05

 

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer

og nærdødenopplevelser
 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra

sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

14:15  15:15

 

Gratis

Astrologi og Spirituell bevissthet
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

Spirituell bevissthet er revolusjonær. Den krever at du ser på deg selv, virkeligheten

og universet på en ny måte. Horoskopet gir deg flere nøkler til hvordan du kan

legge ut på livets mest fantastiske reise. Den som går hjemover og til essensen av

hvem du er og forståelsen av hvorfor du har lagt ut på denne jordiske seilasen.

15:25  16:10

 

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
 Holdes av: Bente Stamoen

 

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen

forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,

det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i

16:20  17:05

 

Gratis



rettferdighet, fred og ivaretagelse av miljøet.Hvilke endringer fører dette til for

menneskeheten og planeten Jorden? shareno.net

FOREDRAG / WORKSHOP
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Spennende Minikurs i Tarot
 Holdes av: Eli Wium

 

Eli Wium er kjent som en av Norges dyktigste i klarsyn og har lang erfaring i tydning

av tarotkort. Hun har grundige kunnskaper om symboltolking. Hun vil igjennom

dette kurset lære bort litt av sine kunnskaper om hvordan man bruker kortene.

Kurset vil ta utgangspunkt i Erkeenglenes tarotkort som nylig har kommet ut på

norsk. Disse kortene er lette for nybegynnere å lære seg fordi teksten står på

kortene. Hun vill også ta opp noen fra publikum som ønsker å bli veiledet.

11:30  12:15

 

Gratis

Aurafarger og deres betydning
 Holdes av: AuraVisjon

 

NYHET: Vi har nå det aller nyeste innen Aurafoto med 3D bilder, og rapporter på

mange språk – inkludert dansk. Vi forteller om de ulike betydningene av fargene i

Auraen og i Chakraene. Hvor fargene er plassert kan ha forskjellig betydning – og

om det er i auraen eller i et chakra. Kan chakraene ha ”feil” farge, og hva betyr i så

fall det? Er det sant at Auraen endrer seg hele tiden – og hvorfor skal man da ta

aurabilde? Du får et innblikk i betydningen av fargene som gjør at du kan forstå deg

selv bedre.

12:25  13:10

 

Gratis

Krystall healing 
 Holdes av: Adele Leyha

 

Universell Hvit Tids krystall og mineral healing Adele Leyha er Lærer i Universell Hvit

Tids krystall og mineral healing. Krystaller brukt i denne healingformen kan gi styrke

for både helsa og humøret. Alle mennesker har noen krystaller som de samvirker og

resonnerer harmonisk bedre med enn andre. I dette foredraget forteller Adele Leyha

om ulike typer krystaller, deres healingkraft, og hvordan man kan rense og bruke

dem for healing.

13:20  14:05

 

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer

og nærdødenopplevelser
 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra

sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

14:15  15:15

 

Gratis

Astrologi og Spirituell bevissthet
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

Spirituell bevissthet er revolusjonær. Den krever at du ser på deg selv, virkeligheten

og universet på en ny måte. Horoskopet gir deg flere nøkler til hvordan du kan

legge ut på livets mest fantastiske reise. Den som går hjemover og til essensen av

hvem du er og forståelsen av hvorfor du har lagt ut på denne jordiske seilasen.

15:25  16:10

 

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
 Holdes av: Bente Stamoen

 

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen

forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,

det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i

16:20  17:05

 

Gratis

hverdagen. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i

kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape

vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre

healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for

å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende

situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

Naturseremoni med engler
 Holdes av: Naomi Sol

 

Workshop hvor vi har en Naturseremoni med engler for naturen. Seremonien holdes

inne, men om mulig holdes den ute. Vi åpner da opp med englene, naturvesen, med

mer, alle mottar et tegn og et lys. Vi åpner opp med tegn ut i midten av salen,

Lager en vakker Ball med tegn og lys. Når Englene tar denne med opp i taket,

sprekker denne sakte,,, da blir det som et fyrverkeri av lys. Alle mottar da en ny

vakker energi helt inn til sine atomer. Med meditasjon. Her får alle en opplevelse.

Alle får også et tegn og et lys til sitt videre arbeide. Vi kjenner på energier og

mange guider med vinger.

18:00  19:30

 

Pris: 100,
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Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

11:30  12:15

 

Gratis

Healingdemonstrasjoner
 Holdes av: Borak Lovian

 

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges

mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har mange utdannelser i

healing, selvutvikling o.l. og har nå til sist utviklet og kanalisert sitt eget nye

healingsystem med en kraftig energi og mange gode teknikker. Borak Lovian

forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften

underveis. Du får også kjenne på dine egne healingevner og hvordan tankekraften

vår kan påvirke oss. De som ønsker kan skrive seg opp og få en gratis

fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

12:25  13:10

 

Gratis

ånder på hus og klebeånder
 Holdes av: Asbjørn Fenne

 

Asbjørn vil fortelle om ånder på hus og klebeånder. Har til nå vært på 167 husrens

pr.dags dato. Hva er klebeånder?  kan vi få smerter på kroppen som ikke er våre? 

kan vi ta på oss smerter og energi fra de som er døde også? Asbjørn har 17års

erfaring og har hjulpet personer som kommer til han frivillig fra salen. Vil få

muligheten til å bli renset og healet. Velkommen.

13:20  14:05

 

Pris: 100,

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
 Holdes av: Trond Engen

 

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider

tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen

minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og

kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig

gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.

Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

14:15  15:00

 

Gratis

hverdagen. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i

kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape

vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre

healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for

å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende

situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

Naturseremoni med engler
 Holdes av: Naomi Sol

 

Workshop hvor vi har en Naturseremoni med engler for naturen. Seremonien holdes

inne, men om mulig holdes den ute. Vi åpner da opp med englene, naturvesen, med

mer, alle mottar et tegn og et lys. Vi åpner opp med tegn ut i midten av salen,

Lager en vakker Ball med tegn og lys. Når Englene tar denne med opp i taket,

sprekker denne sakte,,, da blir det som et fyrverkeri av lys. Alle mottar da en ny

vakker energi helt inn til sine atomer. Med meditasjon. Her får alle en opplevelse.

Alle får også et tegn og et lys til sitt videre arbeide. Vi kjenner på energier og

mange guider med vinger.

18:00  19:30

 

Pris: 100,
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Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

11:30  12:15

 

Gratis

Healingdemonstrasjoner
 Holdes av: Borak Lovian

 

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges

mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har mange utdannelser i

healing, selvutvikling o.l. og har nå til sist utviklet og kanalisert sitt eget nye

healingsystem med en kraftig energi og mange gode teknikker. Borak Lovian

forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften

underveis. Du får også kjenne på dine egne healingevner og hvordan tankekraften

vår kan påvirke oss. De som ønsker kan skrive seg opp og få en gratis

fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

12:25  13:10

 

Gratis

ånder på hus og klebeånder
 Holdes av: Asbjørn Fenne

 

Asbjørn vil fortelle om ånder på hus og klebeånder. Har til nå vært på 167 husrens

pr.dags dato. Hva er klebeånder?  kan vi få smerter på kroppen som ikke er våre? 

kan vi ta på oss smerter og energi fra de som er døde også? Asbjørn har 17års

erfaring og har hjulpet personer som kommer til han frivillig fra salen. Vil få

muligheten til å bli renset og healet. Velkommen.

13:20  14:05

 

Pris: 100,

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
 Holdes av: Trond Engen

 

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider

tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen

minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og

kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig

gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.

Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

14:15  15:00

 

Gratis



hverdagen. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i

kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape

vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre

healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for

å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende

situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

Naturseremoni med engler
 Holdes av: Naomi Sol

 

Workshop hvor vi har en Naturseremoni med engler for naturen. Seremonien holdes

inne, men om mulig holdes den ute. Vi åpner da opp med englene, naturvesen, med

mer, alle mottar et tegn og et lys. Vi åpner opp med tegn ut i midten av salen,

Lager en vakker Ball med tegn og lys. Når Englene tar denne med opp i taket,

sprekker denne sakte,,, da blir det som et fyrverkeri av lys. Alle mottar da en ny

vakker energi helt inn til sine atomer. Med meditasjon. Her får alle en opplevelse.

Alle får også et tegn og et lys til sitt videre arbeide. Vi kjenner på energier og

mange guider med vinger.

18:00  19:30

 

Pris: 100,
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Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

11:30  12:15

 

Gratis

Healingdemonstrasjoner
 Holdes av: Borak Lovian

 

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges

mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har mange utdannelser i

healing, selvutvikling o.l. og har nå til sist utviklet og kanalisert sitt eget nye

healingsystem med en kraftig energi og mange gode teknikker. Borak Lovian

forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften

underveis. Du får også kjenne på dine egne healingevner og hvordan tankekraften

vår kan påvirke oss. De som ønsker kan skrive seg opp og få en gratis

fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

12:25  13:10

 

Gratis

ånder på hus og klebeånder
 Holdes av: Asbjørn Fenne

 

Asbjørn vil fortelle om ånder på hus og klebeånder. Har til nå vært på 167 husrens

pr.dags dato. Hva er klebeånder?  kan vi få smerter på kroppen som ikke er våre? 

kan vi ta på oss smerter og energi fra de som er døde også? Asbjørn har 17års

erfaring og har hjulpet personer som kommer til han frivillig fra salen. Vil få

muligheten til å bli renset og healet. Velkommen.

13:20  14:05

 

Pris: 100,

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
 Holdes av: Trond Engen

 

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider

tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen

minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og

kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig

gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.

Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

14:15  15:00

 

Gratis

hverdagen. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i

kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape

vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre

healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for

å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende

situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

Naturseremoni med engler
 Holdes av: Naomi Sol

 

Workshop hvor vi har en Naturseremoni med engler for naturen. Seremonien holdes

inne, men om mulig holdes den ute. Vi åpner da opp med englene, naturvesen, med

mer, alle mottar et tegn og et lys. Vi åpner opp med tegn ut i midten av salen,

Lager en vakker Ball med tegn og lys. Når Englene tar denne med opp i taket,

sprekker denne sakte,,, da blir det som et fyrverkeri av lys. Alle mottar da en ny

vakker energi helt inn til sine atomer. Med meditasjon. Her får alle en opplevelse.

Alle får også et tegn og et lys til sitt videre arbeide. Vi kjenner på energier og

mange guider med vinger.

18:00  19:30

 

Pris: 100,
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Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

11:30  12:15

 

Gratis

Healingdemonstrasjoner
 Holdes av: Borak Lovian

 

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges

mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har mange utdannelser i

healing, selvutvikling o.l. og har nå til sist utviklet og kanalisert sitt eget nye

healingsystem med en kraftig energi og mange gode teknikker. Borak Lovian

forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften

underveis. Du får også kjenne på dine egne healingevner og hvordan tankekraften

vår kan påvirke oss. De som ønsker kan skrive seg opp og få en gratis

fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

12:25  13:10

 

Gratis

ånder på hus og klebeånder
 Holdes av: Asbjørn Fenne

 

Asbjørn vil fortelle om ånder på hus og klebeånder. Har til nå vært på 167 husrens

pr.dags dato. Hva er klebeånder?  kan vi få smerter på kroppen som ikke er våre? 

kan vi ta på oss smerter og energi fra de som er døde også? Asbjørn har 17års

erfaring og har hjulpet personer som kommer til han frivillig fra salen. Vil få

muligheten til å bli renset og healet. Velkommen.

13:20  14:05

 

Pris: 100,

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
 Holdes av: Trond Engen

 

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider

tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen

minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og

kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig

gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.

Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

14:15  15:00

 

Gratis

AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din

personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å

gjøre noe med tingene.

15:10  15:55

 

Gratis

Hvordan være et medium
 Holdes av: Therese Hussein

 

Jeg vil holde et foredrag om det å være et Medium. Det er åpent for å ta imot

spørsmål fra publikum på slutten. Til slutt vil jeg holde en demonstrasjon. Da viser

jeg hvordan jeg jobber som Medium og med den andre siden.....

16:05  16:50

 

Pris: 100,

Mediumseanse med tegning av hjelpere
 Holdes av: Adele Leyha

 

Alle har vi en åndelig veileder som er med oss hele livet. Denne veileder kalles også

for hovedguide. Vi har også guider som er med oss i deler av livet. Og vi har de

hjelperne som har levd sammen med deg som menneske, og som har dødd og gått

over til den andre siden. De kan også komme innom på besøk. I denne seansen vil

Adele Leyha formidle beskjeder med tegning fra noen av dem. Guidene vil ellers

sende Healing rundt i rommet når dette foregår.

17:00  17:45

 

Gratis

Seanse  Tidligere liv
 Holdes av: Borak Lovian

 

Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange

ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om

reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,

naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for

å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i

salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd

både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i

livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

18:00  19:30

 

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 21. OKTOBER  SAL 4

De usynlige blant oss
 Holdes av: Astrid Olsen

 

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de

fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange

hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene

som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om

dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for

henne.

11:30  12:15

 

Gratis

Clairvoyant/Medium
 Holdes av: Phil Phillips

 

Han er født med synske evner. For over 31 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

12:25  13:10

 

Gratis

The board of Angels
 Holdes av: Naomi Sol

 

13:20  14:05

 



AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din

personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å

gjøre noe med tingene.

15:10  15:55

 

Gratis

Hvordan være et medium
 Holdes av: Therese Hussein

 

Jeg vil holde et foredrag om det å være et Medium. Det er åpent for å ta imot

spørsmål fra publikum på slutten. Til slutt vil jeg holde en demonstrasjon. Da viser

jeg hvordan jeg jobber som Medium og med den andre siden.....

16:05  16:50

 

Pris: 100,

Mediumseanse med tegning av hjelpere
 Holdes av: Adele Leyha

 

Alle har vi en åndelig veileder som er med oss hele livet. Denne veileder kalles også

for hovedguide. Vi har også guider som er med oss i deler av livet. Og vi har de

hjelperne som har levd sammen med deg som menneske, og som har dødd og gått

over til den andre siden. De kan også komme innom på besøk. I denne seansen vil

Adele Leyha formidle beskjeder med tegning fra noen av dem. Guidene vil ellers

sende Healing rundt i rommet når dette foregår.

17:00  17:45

 

Gratis

Seanse  Tidligere liv
 Holdes av: Borak Lovian

 

Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange

ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om

reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,

naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for

å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i

salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd

både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i

livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

18:00  19:30

 

Pris: 200,
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De usynlige blant oss
 Holdes av: Astrid Olsen

 

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de

fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange

hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene

som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om

dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for

henne.

11:30  12:15

 

Gratis

Clairvoyant/Medium
 Holdes av: Phil Phillips

 

Han er født med synske evner. For over 31 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

12:25  13:10

 

Gratis

The board of Angels
 Holdes av: Naomi Sol

 

13:20  14:05

 

AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din

personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å

gjøre noe med tingene.

15:10  15:55

 

Gratis

Hvordan være et medium
 Holdes av: Therese Hussein

 

Jeg vil holde et foredrag om det å være et Medium. Det er åpent for å ta imot

spørsmål fra publikum på slutten. Til slutt vil jeg holde en demonstrasjon. Da viser

jeg hvordan jeg jobber som Medium og med den andre siden.....

16:05  16:50

 

Pris: 100,

Mediumseanse med tegning av hjelpere
 Holdes av: Adele Leyha

 

Alle har vi en åndelig veileder som er med oss hele livet. Denne veileder kalles også

for hovedguide. Vi har også guider som er med oss i deler av livet. Og vi har de

hjelperne som har levd sammen med deg som menneske, og som har dødd og gått

over til den andre siden. De kan også komme innom på besøk. I denne seansen vil

Adele Leyha formidle beskjeder med tegning fra noen av dem. Guidene vil ellers

sende Healing rundt i rommet når dette foregår.

17:00  17:45

 

Gratis

Seanse  Tidligere liv
 Holdes av: Borak Lovian

 

Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange

ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om

reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,

naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for

å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i

salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd

både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i

livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

18:00  19:30

 

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 21. OKTOBER  SAL 4

De usynlige blant oss
 Holdes av: Astrid Olsen

 

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de

fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange

hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene

som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om

dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for

henne.

11:30  12:15

 

Gratis

Clairvoyant/Medium
 Holdes av: Phil Phillips

 

Han er født med synske evner. For over 31 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

12:25  13:10

 

Gratis

The board of Angels
 Holdes av: Naomi Sol

 

13:20  14:05

 
The Board of Angels er et Mykt Englekurs som handler mye om å i tanke, gi ut i

sannhet og med ærlighet med hjertet. Å gi ut en myk følelse av å holde om og å gi

en hellig omfavning, av det man ønsker å jobbe med. Og den som jobber med

engler, arbeider også på den aller beste måten med sin åndelighet, utvikling og sin

egen opplysthet. I kurset jobber man med hellige og guddommelige tegn,

meditasjoner, seremonier m.m.

Gratis

AuraSeanse
 Holdes av: Paul Buskum

 

Undertegnede har sett Aura siden 1958 på mennesker og dyr, med bare øynene.

Aldri klart å slå denne evnen av. Lært etter vært å tolke farger og

fargekombinasjoner i Auraen. Jeg forteller litt om fargenes betydning i Auraen på

seansen. Noen av publikum får muligheten til å få avlest Chakraene og rense/tette

Auraen. Ser om du har hjelpere. Jeg foretar Aura – Chakralesing , tetter og renser

eventuelt din Aura på min Stand.

14:15  15:00

 

Pris: 100,

Lær å lese ansikter  mikrokroppsspråk
 Holdes av: Grethe Holtan

 

Mikrokroppspråk er bevisste og ubevisste uttrykk i ansiktet som sier noe om

personens reaksjoner, stemninger og holdninger. Vi snakker om spenninger og bruk

av muskler i ansiktet, uttrykk og øyeaktivitet som forteller noe om hva personen

tenker eller føler. Intuitivt kan vi lese andres tanker, intensjon og motivasjon. Når

folk bevisst prøver å skjule sine følelser (eller ubevisst undertrykke sine følelser), vil

det oppstå et ansiktsuttrykk som ”avslører” følelsen i et veldig kort øyeblikk. Kilde:

psykologiprofessor Paul Ekman.

15:10  15:55

 

Gratis

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 

Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du

kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 1

AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din

personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å

gjøre noe med tingene.

11:30  12:15

 

Gratis

Universell Hvit Tids Healing med englene og våre

lysskip
 Holdes av: Naomi Sol

 

Denne healingen er i samklang med mennesket, og er tilpasset etter dets

forutsetninger og behov for å gi og ta imot healing. Du får også sterk kontakt med

dine hjelpere, engler og andre vesener i universet. Foredraget avsluttes med øvelser

for å åpne opp intuisjonen. Nye øvelser på Universiell Hvit Tids Healing, der vi

12:25  13:10

 

Gratis

The Board of Angels er et Mykt Englekurs som handler mye om å i tanke, gi ut i

sannhet og med ærlighet med hjertet. Å gi ut en myk følelse av å holde om og å gi

en hellig omfavning, av det man ønsker å jobbe med. Og den som jobber med

engler, arbeider også på den aller beste måten med sin åndelighet, utvikling og sin

egen opplysthet. I kurset jobber man med hellige og guddommelige tegn,

meditasjoner, seremonier m.m.

Gratis

AuraSeanse
 Holdes av: Paul Buskum

 

Undertegnede har sett Aura siden 1958 på mennesker og dyr, med bare øynene.

Aldri klart å slå denne evnen av. Lært etter vært å tolke farger og

fargekombinasjoner i Auraen. Jeg forteller litt om fargenes betydning i Auraen på

seansen. Noen av publikum får muligheten til å få avlest Chakraene og rense/tette

Auraen. Ser om du har hjelpere. Jeg foretar Aura – Chakralesing , tetter og renser

eventuelt din Aura på min Stand.

14:15  15:00

 

Pris: 100,

Lær å lese ansikter  mikrokroppsspråk
 Holdes av: Grethe Holtan

 

Mikrokroppspråk er bevisste og ubevisste uttrykk i ansiktet som sier noe om

personens reaksjoner, stemninger og holdninger. Vi snakker om spenninger og bruk

av muskler i ansiktet, uttrykk og øyeaktivitet som forteller noe om hva personen

tenker eller føler. Intuitivt kan vi lese andres tanker, intensjon og motivasjon. Når

folk bevisst prøver å skjule sine følelser (eller ubevisst undertrykke sine følelser), vil

det oppstå et ansiktsuttrykk som ”avslører” følelsen i et veldig kort øyeblikk. Kilde:

psykologiprofessor Paul Ekman.

15:10  15:55

 

Gratis

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 

Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du

kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 1

AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din

personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å

gjøre noe med tingene.

11:30  12:15

 

Gratis

Universell Hvit Tids Healing med englene og våre

lysskip
 Holdes av: Naomi Sol

 

Denne healingen er i samklang med mennesket, og er tilpasset etter dets

forutsetninger og behov for å gi og ta imot healing. Du får også sterk kontakt med

dine hjelpere, engler og andre vesener i universet. Foredraget avsluttes med øvelser

for å åpne opp intuisjonen. Nye øvelser på Universiell Hvit Tids Healing, der vi

12:25  13:10

 

Gratis



The Board of Angels er et Mykt Englekurs som handler mye om å i tanke, gi ut i

sannhet og med ærlighet med hjertet. Å gi ut en myk følelse av å holde om og å gi

en hellig omfavning, av det man ønsker å jobbe med. Og den som jobber med

engler, arbeider også på den aller beste måten med sin åndelighet, utvikling og sin

egen opplysthet. I kurset jobber man med hellige og guddommelige tegn,

meditasjoner, seremonier m.m.

Gratis

AuraSeanse
 Holdes av: Paul Buskum

 

Undertegnede har sett Aura siden 1958 på mennesker og dyr, med bare øynene.

Aldri klart å slå denne evnen av. Lært etter vært å tolke farger og

fargekombinasjoner i Auraen. Jeg forteller litt om fargenes betydning i Auraen på

seansen. Noen av publikum får muligheten til å få avlest Chakraene og rense/tette

Auraen. Ser om du har hjelpere. Jeg foretar Aura – Chakralesing , tetter og renser

eventuelt din Aura på min Stand.

14:15  15:00

 

Pris: 100,

Lær å lese ansikter  mikrokroppsspråk
 Holdes av: Grethe Holtan

 

Mikrokroppspråk er bevisste og ubevisste uttrykk i ansiktet som sier noe om

personens reaksjoner, stemninger og holdninger. Vi snakker om spenninger og bruk

av muskler i ansiktet, uttrykk og øyeaktivitet som forteller noe om hva personen

tenker eller føler. Intuitivt kan vi lese andres tanker, intensjon og motivasjon. Når

folk bevisst prøver å skjule sine følelser (eller ubevisst undertrykke sine følelser), vil

det oppstå et ansiktsuttrykk som ”avslører” følelsen i et veldig kort øyeblikk. Kilde:

psykologiprofessor Paul Ekman.

15:10  15:55

 

Gratis

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 

Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du

kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 1

AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din

personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å

gjøre noe med tingene.

11:30  12:15

 

Gratis

Universell Hvit Tids Healing med englene og våre

lysskip
 Holdes av: Naomi Sol

 

Denne healingen er i samklang med mennesket, og er tilpasset etter dets

forutsetninger og behov for å gi og ta imot healing. Du får også sterk kontakt med

dine hjelpere, engler og andre vesener i universet. Foredraget avsluttes med øvelser

for å åpne opp intuisjonen. Nye øvelser på Universiell Hvit Tids Healing, der vi

12:25  13:10

 

Gratis

The Board of Angels er et Mykt Englekurs som handler mye om å i tanke, gi ut i

sannhet og med ærlighet med hjertet. Å gi ut en myk følelse av å holde om og å gi

en hellig omfavning, av det man ønsker å jobbe med. Og den som jobber med

engler, arbeider også på den aller beste måten med sin åndelighet, utvikling og sin

egen opplysthet. I kurset jobber man med hellige og guddommelige tegn,

meditasjoner, seremonier m.m.

Gratis

AuraSeanse
 Holdes av: Paul Buskum

 

Undertegnede har sett Aura siden 1958 på mennesker og dyr, med bare øynene.

Aldri klart å slå denne evnen av. Lært etter vært å tolke farger og

fargekombinasjoner i Auraen. Jeg forteller litt om fargenes betydning i Auraen på

seansen. Noen av publikum får muligheten til å få avlest Chakraene og rense/tette

Auraen. Ser om du har hjelpere. Jeg foretar Aura – Chakralesing , tetter og renser

eventuelt din Aura på min Stand.

14:15  15:00

 

Pris: 100,

Lær å lese ansikter  mikrokroppsspråk
 Holdes av: Grethe Holtan

 

Mikrokroppspråk er bevisste og ubevisste uttrykk i ansiktet som sier noe om

personens reaksjoner, stemninger og holdninger. Vi snakker om spenninger og bruk

av muskler i ansiktet, uttrykk og øyeaktivitet som forteller noe om hva personen

tenker eller føler. Intuitivt kan vi lese andres tanker, intensjon og motivasjon. Når

folk bevisst prøver å skjule sine følelser (eller ubevisst undertrykke sine følelser), vil

det oppstå et ansiktsuttrykk som ”avslører” følelsen i et veldig kort øyeblikk. Kilde:

psykologiprofessor Paul Ekman.

15:10  15:55

 

Gratis

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 

Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du

kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 1

AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din

personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å

gjøre noe med tingene.

11:30  12:15

 

Gratis

Universell Hvit Tids Healing med englene og våre

lysskip
 Holdes av: Naomi Sol

 

Denne healingen er i samklang med mennesket, og er tilpasset etter dets

forutsetninger og behov for å gi og ta imot healing. Du får også sterk kontakt med

dine hjelpere, engler og andre vesener i universet. Foredraget avsluttes med øvelser

for å åpne opp intuisjonen. Nye øvelser på Universiell Hvit Tids Healing, der vi

12:25  13:10

 

Gratis

jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra

Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

ånder på hus og klebeånder
 Holdes av: Asbjørn Fenne

 

Asbjørn vil fortelle om ånder på hus og klebeånder. Har til nå vært på 167 husrens

pr.dags dato. Hva er klebeånder?  kan vi få smerter på kroppen som ikke er våre? 

kan vi ta på oss smerter og energi fra de som er døde også? Asbjørn har 17års

erfaring og har hjulpet personer som kommer til han frivillig fra salen. Vil få

muligheten til å bli renset og healet. Velkommen.

13:20  14:05

 

Pris: 100,

Slik er livet etter døden
 Holdes av: Roar Krogshus

 

En presentasjon hva en mengde anerkjente personer forteller om fra sine «inni

dødenopplevelser» i bøker, radio og TVprogrammer og hva som venter oss fra vi

går over til «livet etter livet» og frem til vi blir født på ny. Et foredrag om fantastiske

beretninger om livet på den andre siden og at det finnes ingen død! Av Roar

Krogshus, astrolog med spesialfelt karma og tidligere liv.

14:15  15:00

 

Gratis

Energi og overskudd med magneter fra Magnetix
 Holdes av: Ellen Lyby

 

Foredrag om magneter. Har du lite overskudd og energi? Setter i gang kroppens

egne selvhelbredende prosesser. Kan lindre muskelplager, tretthet/slapphet,

allergiplager, nedsatt immunforsvar, magetarmproblemer og søvn.

15:10  15:30

 

Gratis

Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

15:40  16:25

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 2

Spennende Minikurs i Tarot
 Holdes av: Eli Wium

 

Eli Wium er kjent som en av Norges dyktigste i klarsyn og har lang erfaring i tydning

av tarotkort. Hun har grundige kunnskaper om symboltolking. Hun vil igjennom

dette kurset lære bort litt av sine kunnskaper om hvordan man bruker kortene.

Kurset vil ta utgangspunkt i Erkeenglenes tarotkort som nylig har kommet ut på

norsk. Disse kortene er lette for nybegynnere å lære seg fordi teksten står på

kortene. Hun vill også ta opp noen fra publikum som ønsker å bli veiledet.

11:30  12:15

 

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
 Holdes av: Share Norge

 

13:20  14:05

 

Gratis

jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra

Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

ånder på hus og klebeånder
 Holdes av: Asbjørn Fenne

 

Asbjørn vil fortelle om ånder på hus og klebeånder. Har til nå vært på 167 husrens

pr.dags dato. Hva er klebeånder?  kan vi få smerter på kroppen som ikke er våre? 

kan vi ta på oss smerter og energi fra de som er døde også? Asbjørn har 17års

erfaring og har hjulpet personer som kommer til han frivillig fra salen. Vil få

muligheten til å bli renset og healet. Velkommen.

13:20  14:05

 

Pris: 100,

Slik er livet etter døden
 Holdes av: Roar Krogshus

 

En presentasjon hva en mengde anerkjente personer forteller om fra sine «inni

dødenopplevelser» i bøker, radio og TVprogrammer og hva som venter oss fra vi

går over til «livet etter livet» og frem til vi blir født på ny. Et foredrag om fantastiske

beretninger om livet på den andre siden og at det finnes ingen død! Av Roar

Krogshus, astrolog med spesialfelt karma og tidligere liv.

14:15  15:00

 

Gratis

Energi og overskudd med magneter fra Magnetix
 Holdes av: Ellen Lyby

 

Foredrag om magneter. Har du lite overskudd og energi? Setter i gang kroppens

egne selvhelbredende prosesser. Kan lindre muskelplager, tretthet/slapphet,

allergiplager, nedsatt immunforsvar, magetarmproblemer og søvn.

15:10  15:30

 

Gratis

Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

15:40  16:25

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 2

Spennende Minikurs i Tarot
 Holdes av: Eli Wium

 

Eli Wium er kjent som en av Norges dyktigste i klarsyn og har lang erfaring i tydning

av tarotkort. Hun har grundige kunnskaper om symboltolking. Hun vil igjennom

dette kurset lære bort litt av sine kunnskaper om hvordan man bruker kortene.

Kurset vil ta utgangspunkt i Erkeenglenes tarotkort som nylig har kommet ut på

norsk. Disse kortene er lette for nybegynnere å lære seg fordi teksten står på

kortene. Hun vill også ta opp noen fra publikum som ønsker å bli veiledet.

11:30  12:15

 

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
 Holdes av: Share Norge

 

13:20  14:05

 

Gratis



jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra

Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

ånder på hus og klebeånder
 Holdes av: Asbjørn Fenne

 

Asbjørn vil fortelle om ånder på hus og klebeånder. Har til nå vært på 167 husrens

pr.dags dato. Hva er klebeånder?  kan vi få smerter på kroppen som ikke er våre? 

kan vi ta på oss smerter og energi fra de som er døde også? Asbjørn har 17års

erfaring og har hjulpet personer som kommer til han frivillig fra salen. Vil få

muligheten til å bli renset og healet. Velkommen.

13:20  14:05

 

Pris: 100,

Slik er livet etter døden
 Holdes av: Roar Krogshus

 

En presentasjon hva en mengde anerkjente personer forteller om fra sine «inni

dødenopplevelser» i bøker, radio og TVprogrammer og hva som venter oss fra vi

går over til «livet etter livet» og frem til vi blir født på ny. Et foredrag om fantastiske

beretninger om livet på den andre siden og at det finnes ingen død! Av Roar

Krogshus, astrolog med spesialfelt karma og tidligere liv.

14:15  15:00

 

Gratis

Energi og overskudd med magneter fra Magnetix
 Holdes av: Ellen Lyby

 

Foredrag om magneter. Har du lite overskudd og energi? Setter i gang kroppens

egne selvhelbredende prosesser. Kan lindre muskelplager, tretthet/slapphet,

allergiplager, nedsatt immunforsvar, magetarmproblemer og søvn.

15:10  15:30

 

Gratis

Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

15:40  16:25

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 2

Spennende Minikurs i Tarot
 Holdes av: Eli Wium

 

Eli Wium er kjent som en av Norges dyktigste i klarsyn og har lang erfaring i tydning

av tarotkort. Hun har grundige kunnskaper om symboltolking. Hun vil igjennom

dette kurset lære bort litt av sine kunnskaper om hvordan man bruker kortene.

Kurset vil ta utgangspunkt i Erkeenglenes tarotkort som nylig har kommet ut på

norsk. Disse kortene er lette for nybegynnere å lære seg fordi teksten står på

kortene. Hun vill også ta opp noen fra publikum som ønsker å bli veiledet.

11:30  12:15

 

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
 Holdes av: Share Norge

 

13:20  14:05

 

Gratis

jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra

Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

ånder på hus og klebeånder
 Holdes av: Asbjørn Fenne

 

Asbjørn vil fortelle om ånder på hus og klebeånder. Har til nå vært på 167 husrens

pr.dags dato. Hva er klebeånder?  kan vi få smerter på kroppen som ikke er våre? 

kan vi ta på oss smerter og energi fra de som er døde også? Asbjørn har 17års

erfaring og har hjulpet personer som kommer til han frivillig fra salen. Vil få

muligheten til å bli renset og healet. Velkommen.

13:20  14:05

 

Pris: 100,

Slik er livet etter døden
 Holdes av: Roar Krogshus

 

En presentasjon hva en mengde anerkjente personer forteller om fra sine «inni

dødenopplevelser» i bøker, radio og TVprogrammer og hva som venter oss fra vi

går over til «livet etter livet» og frem til vi blir født på ny. Et foredrag om fantastiske

beretninger om livet på den andre siden og at det finnes ingen død! Av Roar

Krogshus, astrolog med spesialfelt karma og tidligere liv.

14:15  15:00

 

Gratis

Energi og overskudd med magneter fra Magnetix
 Holdes av: Ellen Lyby

 

Foredrag om magneter. Har du lite overskudd og energi? Setter i gang kroppens

egne selvhelbredende prosesser. Kan lindre muskelplager, tretthet/slapphet,

allergiplager, nedsatt immunforsvar, magetarmproblemer og søvn.

15:10  15:30

 

Gratis

Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

15:40  16:25

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 2

Spennende Minikurs i Tarot
 Holdes av: Eli Wium

 

Eli Wium er kjent som en av Norges dyktigste i klarsyn og har lang erfaring i tydning

av tarotkort. Hun har grundige kunnskaper om symboltolking. Hun vil igjennom

dette kurset lære bort litt av sine kunnskaper om hvordan man bruker kortene.

Kurset vil ta utgangspunkt i Erkeenglenes tarotkort som nylig har kommet ut på

norsk. Disse kortene er lette for nybegynnere å lære seg fordi teksten står på

kortene. Hun vill også ta opp noen fra publikum som ønsker å bli veiledet.

11:30  12:15

 

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
 Holdes av: Share Norge

 

13:20  14:05

 

Gratis

Transmission meditasjon er en ny form for gruppemeditasjon, spesielt tilrettelagt for

den nye tidsalder. Meditasjonsformen er for deg som ønsker å gjøre en tjeneste for

verden, samtidig som den vil bidra sterkt til din personlige utvikling. Ingen

forkunnskaper er nødvendig.

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer

og nærdødenopplevelser
 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra

sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

14:15  15:15

 

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
 Holdes av: Bente Stamoen

 

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen

forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,

det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i

hverdagen. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i

kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape

vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre

healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for

å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende

situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

15:25  16:10

 

Gratis

AuraSeanse
 Holdes av: Paul Buskum

 

Undertegnede har sett Aura siden 1958 på mennesker og dyr, med bare øynene.

Aldri klart å slå denne evnen av. Lært etter vært å tolke farger og

fargekombinasjoner i Auraen. Jeg forteller litt om fargenes betydning i Auraen på

seansen. Noen av publikum får muligheten til å få avlest Chakraene og rense/tette

Auraen. Ser om du har hjelpere. Jeg foretar Aura – Chakralesing , tetter og renser

eventuelt din Aura på min Stand.

16:20  17:05

 

Pris: 100,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 3

Universell hvit tids healing
 Holdes av: Adele Leyha

 

Denne healingformen er veldig i samklang med mennesket og den tiden vi nå lever

i. Adele Leyha informerer og demonstrerer denne healingformen slik at alle får

muligheten til å se og oppleve litt av de positive energiene i denne healingformen.

11:30  12:15

 

Gratis

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
 Holdes av: Trond Engen

 

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider

tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen

minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og

kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig

gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.

Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

12:25  13:10

 

Gratis

Tarotkort og valgets kval
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

13:20  14:05

 

Gratis

Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

Jeg vil holde et foredrag om det å være et Medium. Det er åpent for å ta imot 
spørsmål fra publikum på slutten. Til slutt vil jeg holde en demonstrasjon. Da viser 
jeg hvordan jeg jobber som Medium og med den andre siden..... 

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

Det kan virke som formidlet energi kommer i kontakt med kroppens evne til å starte 
sin egen «helbredelsesprosess». Det kan i den sammenheng, skje at klientens 
bevissthetsnivå endres. Noen husker ingenting, mens andre kan ha et vagt minne 
om at spesielle ting har skjedd. Jeg ønsker å dele noen historier med deg, vise noen 
eksempler på hva som kan skje i en healing, og til slutt vil jeg utføre en liten 
felleshealing. 

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

Gratis Workshop med healer Willy Hansen Willy Hansen har hatt kraften i seg siden 
han var liten guttunge. Da han la forretningslivet bak seg ble det mer tid til 
healingarbeide, og de siste 3 årene har mange mennesker søkt råd og fått healing 
av Willy. Willy har en praktisk og jordnær måte å behandle på, og han bruker masse 
humor i sitt arbeide med mennesker. I workshopen forteller han litt om hva han tror 
er årsåken til at mennesker blir sittende fast i gamle fastlåste mønstre og 
tankebaner og har smerter og lidelser i kropp og sjel. Han vil gjerne vise på noen 
deltagere hvordan han jobber, og kanskje har du mulighet til å få behandling i 
workshopen! 

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Undertegnede har sett Aura siden 1958 på mennesker og dyr, med bare øynene. 
Aldri klart å slå denne evnen av. Lært etter vært å tolke farger og 
fargekombinasjoner i Auraen. Jeg forteller litt om fargenes betydning i Auraen på 
seansen. Noen av publikum får muligheten til å få avlest Chakraene og rense/tette 
Auraen. Ser om du har hjelpere. Jeg foretar Aura – Chakralesing , tetter og renser 
eventuelt din Aura på min Stand. 

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de 
fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange 
hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene 
som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om 
dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for 
henne. 

11:30 - 12:15

Gratis

Side 10 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...

26.09.2013http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3628

Tarot i hverdagen, Hvem-hva-når? GRATIS
Holdes av: Elisabeth Bokheim

Hvordan brukes tarot på en "fornuftig" måte? Få inpirasjon for hvordan du selv kan 
gjøre deg nytte av kortene. Kan alle lese kortene?-vi mener ja, men det er ulikt hvor 
sterkt og hvor klart budskapet kommer. Uansett øvelse gjør mester. Vi gir dere 
starten for hvordan dere skal kommunisere med kortene. 

13:20 - 14:05

Gratis

De høyere chakra og din åndelig utvikling og 
harmonisering
Holdes av: Sidsel Svestad

Bli kjent med Chakra 9, 10, 11 og 12 og de nye chakra oljene som er basert på lyd 
og essenser fra blomster. Eks: Chakra olje 9- SOUL BLUE PRINT brukes for å 
komme i kontakt med din sjels BLUE PRINT, og ulike spor av lærdom. Chakra 
analyse og alle får prøve produktene på seg selv. Velkommen til DIN spirituelle 
utvikling. 

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

Side 11 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...

26.09.2013http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3628



Transmission meditasjon er en ny form for gruppemeditasjon, spesielt tilrettelagt for

den nye tidsalder. Meditasjonsformen er for deg som ønsker å gjøre en tjeneste for

verden, samtidig som den vil bidra sterkt til din personlige utvikling. Ingen

forkunnskaper er nødvendig.

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer

og nærdødenopplevelser
 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra

sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

14:15  15:15

 

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
 Holdes av: Bente Stamoen

 

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen

forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,

det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i

hverdagen. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i

kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape

vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre

healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for

å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende

situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

15:25  16:10

 

Gratis

AuraSeanse
 Holdes av: Paul Buskum

 

Undertegnede har sett Aura siden 1958 på mennesker og dyr, med bare øynene.

Aldri klart å slå denne evnen av. Lært etter vært å tolke farger og

fargekombinasjoner i Auraen. Jeg forteller litt om fargenes betydning i Auraen på

seansen. Noen av publikum får muligheten til å få avlest Chakraene og rense/tette

Auraen. Ser om du har hjelpere. Jeg foretar Aura – Chakralesing , tetter og renser

eventuelt din Aura på min Stand.

16:20  17:05

 

Pris: 100,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 3

Universell hvit tids healing
 Holdes av: Adele Leyha

 

Denne healingformen er veldig i samklang med mennesket og den tiden vi nå lever

i. Adele Leyha informerer og demonstrerer denne healingformen slik at alle får

muligheten til å se og oppleve litt av de positive energiene i denne healingformen.

11:30  12:15

 

Gratis

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
 Holdes av: Trond Engen

 

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider

tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen

minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og

kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig

gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.

Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

12:25  13:10

 

Gratis

Tarotkort og valgets kval
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

13:20  14:05

 

Gratis

Transmission meditasjon er en ny form for gruppemeditasjon, spesielt tilrettelagt for

den nye tidsalder. Meditasjonsformen er for deg som ønsker å gjøre en tjeneste for

verden, samtidig som den vil bidra sterkt til din personlige utvikling. Ingen

forkunnskaper er nødvendig.

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer

og nærdødenopplevelser
 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra

sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

14:15  15:15

 

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
 Holdes av: Bente Stamoen

 

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen

forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,

det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i

hverdagen. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i

kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape

vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre

healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for

å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende

situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

15:25  16:10

 

Gratis

AuraSeanse
 Holdes av: Paul Buskum

 

Undertegnede har sett Aura siden 1958 på mennesker og dyr, med bare øynene.

Aldri klart å slå denne evnen av. Lært etter vært å tolke farger og

fargekombinasjoner i Auraen. Jeg forteller litt om fargenes betydning i Auraen på

seansen. Noen av publikum får muligheten til å få avlest Chakraene og rense/tette

Auraen. Ser om du har hjelpere. Jeg foretar Aura – Chakralesing , tetter og renser

eventuelt din Aura på min Stand.

16:20  17:05

 

Pris: 100,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 3

Universell hvit tids healing
 Holdes av: Adele Leyha

 

Denne healingformen er veldig i samklang med mennesket og den tiden vi nå lever

i. Adele Leyha informerer og demonstrerer denne healingformen slik at alle får

muligheten til å se og oppleve litt av de positive energiene i denne healingformen.

11:30  12:15

 

Gratis

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
 Holdes av: Trond Engen

 

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider

tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen

minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og

kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig

gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.

Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

12:25  13:10

 

Gratis

Tarotkort og valgets kval
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

13:20  14:05

 

Gratis

Den store Arkana og Jeget. Tarotkort er veivisere for når hvor og hvordan vi skal

finne vår plass i livet. Hvordan få ett sterkt Jeg? Hvordan bruke seg selv? Hvordan

forandre seg selv? Hvordan være til tjeneste for noe større enn jeget

Board Of Knowledge
 Holdes av: Naomi Sol

 

Det er mulighet for at, en person eller flere, får en opplevelse av beskyttelse av

Board tegn, også oppleve en traumebehandling, man fjerner ikke hendelsen, men

man fjerner de vonde følelsene, slik at livet blir lettere, man blir Gladere...Boarden

er med og leter opp det som er viktigst for deg, slik at livet ditt går lettere.

14:15  15:00

 

Pris: 50,

Mediumseanse med beskjeder ifra åndeverden
 Holdes av: Adele Leyha

 

Ønsker du kontakt med dine hjelpere? Et av våre medium vil nå demonstrere en slik

kontakt for deg på denne storseansen. Demonstrasjonen og informasjonen er ved

foreningen Mediumskap i Drammen. Vi jobber for å fremme spiritualismen i

Drammen, gjennom åndelige kvelder, foredrag og kurs. Demonstrasjonen er ved

Adele Leyha med flere.

15:10  15:55

 

Gratis

Trommehealing
 Holdes av: Borak Lovian

 

Trommer er brukt av sjamaner og andre i uminnelige tider som et sterkt healing

instrument. Den jevne rytmen gjør også at man slapper godt av og kan la sinnet

reise avgårde. Her kan du selv få kjenne hvordan det er å motta healing fra en

tromme. Velkommen!

16:05  16:50

 

Pris: 50,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 4

De usynlige blant oss
 Holdes av: Astrid Olsen

 

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de

fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange

hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene

som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om

dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for

henne.

11:30  12:15

 

Gratis

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 

Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du

kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

12:25  13:10

 

Gratis

Den store Arkana og Jeget. Tarotkort er veivisere for når hvor og hvordan vi skal

finne vår plass i livet. Hvordan få ett sterkt Jeg? Hvordan bruke seg selv? Hvordan

forandre seg selv? Hvordan være til tjeneste for noe større enn jeget

Board Of Knowledge
 Holdes av: Naomi Sol

 

Det er mulighet for at, en person eller flere, får en opplevelse av beskyttelse av

Board tegn, også oppleve en traumebehandling, man fjerner ikke hendelsen, men

man fjerner de vonde følelsene, slik at livet blir lettere, man blir Gladere...Boarden

er med og leter opp det som er viktigst for deg, slik at livet ditt går lettere.

14:15  15:00

 

Pris: 50,

Mediumseanse med beskjeder ifra åndeverden
 Holdes av: Adele Leyha

 

Ønsker du kontakt med dine hjelpere? Et av våre medium vil nå demonstrere en slik

kontakt for deg på denne storseansen. Demonstrasjonen og informasjonen er ved

foreningen Mediumskap i Drammen. Vi jobber for å fremme spiritualismen i

Drammen, gjennom åndelige kvelder, foredrag og kurs. Demonstrasjonen er ved

Adele Leyha med flere.

15:10  15:55

 

Gratis

Trommehealing
 Holdes av: Borak Lovian

 

Trommer er brukt av sjamaner og andre i uminnelige tider som et sterkt healing

instrument. Den jevne rytmen gjør også at man slapper godt av og kan la sinnet

reise avgårde. Her kan du selv få kjenne hvordan det er å motta healing fra en

tromme. Velkommen!

16:05  16:50

 

Pris: 50,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 4

De usynlige blant oss
 Holdes av: Astrid Olsen

 

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de

fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange

hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene

som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om

dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for

henne.

11:30  12:15

 

Gratis

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 

Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du

kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

12:25  13:10

 

Gratis



Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

Jeg vil holde et foredrag om det å være et Medium. Det er åpent for å ta imot 
spørsmål fra publikum på slutten. Til slutt vil jeg holde en demonstrasjon. Da viser 
jeg hvordan jeg jobber som Medium og med den andre siden..... 

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

Det kan virke som formidlet energi kommer i kontakt med kroppens evne til å starte 
sin egen «helbredelsesprosess». Det kan i den sammenheng, skje at klientens 
bevissthetsnivå endres. Noen husker ingenting, mens andre kan ha et vagt minne 
om at spesielle ting har skjedd. Jeg ønsker å dele noen historier med deg, vise noen 
eksempler på hva som kan skje i en healing, og til slutt vil jeg utføre en liten 
felleshealing. 

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

Gratis Workshop med healer Willy Hansen Willy Hansen har hatt kraften i seg siden 
han var liten guttunge. Da han la forretningslivet bak seg ble det mer tid til 
healingarbeide, og de siste 3 årene har mange mennesker søkt råd og fått healing 
av Willy. Willy har en praktisk og jordnær måte å behandle på, og han bruker masse 
humor i sitt arbeide med mennesker. I workshopen forteller han litt om hva han tror 
er årsåken til at mennesker blir sittende fast i gamle fastlåste mønstre og 
tankebaner og har smerter og lidelser i kropp og sjel. Han vil gjerne vise på noen 
deltagere hvordan han jobber, og kanskje har du mulighet til å få behandling i 
workshopen! 

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Undertegnede har sett Aura siden 1958 på mennesker og dyr, med bare øynene. 
Aldri klart å slå denne evnen av. Lært etter vært å tolke farger og 
fargekombinasjoner i Auraen. Jeg forteller litt om fargenes betydning i Auraen på 
seansen. Noen av publikum får muligheten til å få avlest Chakraene og rense/tette 
Auraen. Ser om du har hjelpere. Jeg foretar Aura – Chakralesing , tetter og renser 
eventuelt din Aura på min Stand. 

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de 
fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange 
hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene 
som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om 
dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for 
henne. 

11:30 - 12:15

Gratis

Side 10 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...
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Tarot i hverdagen, Hvem-hva-når? GRATIS
Holdes av: Elisabeth Bokheim

Hvordan brukes tarot på en "fornuftig" måte? Få inpirasjon for hvordan du selv kan 
gjøre deg nytte av kortene. Kan alle lese kortene?-vi mener ja, men det er ulikt hvor 
sterkt og hvor klart budskapet kommer. Uansett øvelse gjør mester. Vi gir dere 
starten for hvordan dere skal kommunisere med kortene. 

13:20 - 14:05

Gratis

De høyere chakra og din åndelig utvikling og 
harmonisering
Holdes av: Sidsel Svestad

Bli kjent med Chakra 9, 10, 11 og 12 og de nye chakra oljene som er basert på lyd 
og essenser fra blomster. Eks: Chakra olje 9- SOUL BLUE PRINT brukes for å 
komme i kontakt med din sjels BLUE PRINT, og ulike spor av lærdom. Chakra 
analyse og alle får prøve produktene på seg selv. Velkommen til DIN spirituelle 
utvikling. 

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

Side 11 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...
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Den store Arkana og Jeget. Tarotkort er veivisere for når hvor og hvordan vi skal

finne vår plass i livet. Hvordan få ett sterkt Jeg? Hvordan bruke seg selv? Hvordan

forandre seg selv? Hvordan være til tjeneste for noe større enn jeget

Board Of Knowledge
 Holdes av: Naomi Sol

 

Det er mulighet for at, en person eller flere, får en opplevelse av beskyttelse av

Board tegn, også oppleve en traumebehandling, man fjerner ikke hendelsen, men

man fjerner de vonde følelsene, slik at livet blir lettere, man blir Gladere...Boarden

er med og leter opp det som er viktigst for deg, slik at livet ditt går lettere.

14:15  15:00

 

Pris: 50,

Mediumseanse med beskjeder ifra åndeverden
 Holdes av: Adele Leyha

 

Ønsker du kontakt med dine hjelpere? Et av våre medium vil nå demonstrere en slik

kontakt for deg på denne storseansen. Demonstrasjonen og informasjonen er ved

foreningen Mediumskap i Drammen. Vi jobber for å fremme spiritualismen i

Drammen, gjennom åndelige kvelder, foredrag og kurs. Demonstrasjonen er ved

Adele Leyha med flere.

15:10  15:55

 

Gratis

Trommehealing
 Holdes av: Borak Lovian

 

Trommer er brukt av sjamaner og andre i uminnelige tider som et sterkt healing

instrument. Den jevne rytmen gjør også at man slapper godt av og kan la sinnet

reise avgårde. Her kan du selv få kjenne hvordan det er å motta healing fra en

tromme. Velkommen!

16:05  16:50

 

Pris: 50,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 4

De usynlige blant oss
 Holdes av: Astrid Olsen

 

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de

fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange

hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene

som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om

dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for

henne.

11:30  12:15

 

Gratis

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 

Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du

kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

12:25  13:10

 

Gratis

Den store Arkana og Jeget. Tarotkort er veivisere for når hvor og hvordan vi skal

finne vår plass i livet. Hvordan få ett sterkt Jeg? Hvordan bruke seg selv? Hvordan

forandre seg selv? Hvordan være til tjeneste for noe større enn jeget

Board Of Knowledge
 Holdes av: Naomi Sol

 

Det er mulighet for at, en person eller flere, får en opplevelse av beskyttelse av

Board tegn, også oppleve en traumebehandling, man fjerner ikke hendelsen, men

man fjerner de vonde følelsene, slik at livet blir lettere, man blir Gladere...Boarden

er med og leter opp det som er viktigst for deg, slik at livet ditt går lettere.

14:15  15:00

 

Pris: 50,

Mediumseanse med beskjeder ifra åndeverden
 Holdes av: Adele Leyha

 

Ønsker du kontakt med dine hjelpere? Et av våre medium vil nå demonstrere en slik

kontakt for deg på denne storseansen. Demonstrasjonen og informasjonen er ved

foreningen Mediumskap i Drammen. Vi jobber for å fremme spiritualismen i

Drammen, gjennom åndelige kvelder, foredrag og kurs. Demonstrasjonen er ved

Adele Leyha med flere.

15:10  15:55

 

Gratis

Trommehealing
 Holdes av: Borak Lovian

 

Trommer er brukt av sjamaner og andre i uminnelige tider som et sterkt healing

instrument. Den jevne rytmen gjør også at man slapper godt av og kan la sinnet

reise avgårde. Her kan du selv få kjenne hvordan det er å motta healing fra en

tromme. Velkommen!

16:05  16:50

 

Pris: 50,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 22. OKTOBER  SAL 4

De usynlige blant oss
 Holdes av: Astrid Olsen

 

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de

fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange

hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene

som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om

dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for

henne.

11:30  12:15

 

Gratis

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 

Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du

kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

12:25  13:10

 

Gratis

Sunnhet og Ernæring
 Holdes av: Ottar Joakimsen

 

Hva er det som gjør at en blir overvektig? Hva kan en gjøre for å få kontroll med

vekten og overvektsykdommene.

13:20  14:05

 

Gratis

Clairvoyant/Medium
 Holdes av: Phil Phillips

 

Han er født med synske evner. For over 31 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

14:15  15:00

 

Gratis

Lær å lese andre  kroppsspråk
 Holdes av: Grethe Holtan

 

Kroppsspråk bevisst og ubevisst overføring og tolkning av følelser, holdninger og

stemninger gjennom kroppsholdning, bevegelser, ansiktsuttrykk og øyeaktivitet.

Ved å tolke disse kan vi avdekke underliggende eller ubevisste følelser og

holdninger. Kroppen sies å være i stand til å produsere 700 000 forskjellige

bevegelser. Vi er i stand til å snakke i ca. 100 ord pr. minutt, og tenke 800 ord pr.

minutt. Det vil si at kroppen er i stand til å uttrykke nesten 50.000 ord i form av

tanker pr. time. På denne måten kan vi si at vi kan uttrykke så mye mer med

kroppen enn vi kan verbalt – og så går det også fortere. Kroppen lekker ut

umiddelbare signaler og viser dermed ekte følelser og reaksjoner.

15:10  15:55

 

Gratis

Tarotkort og valgets kval
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

Den store Arkana og Jeget. Tarotkort er veivisere for når hvor og hvordan vi skal

finne vår plass i livet. Hvordan få ett sterkt Jeg? Hvordan bruke seg selv? Hvordan

forandre seg selv? Hvordan være til tjeneste for noe større enn jeget

16:05  16:50

 

Gratis



Sunnhet og Ernæring
 Holdes av: Ottar Joakimsen

 

Hva er det som gjør at en blir overvektig? Hva kan en gjøre for å få kontroll med

vekten og overvektsykdommene.

13:20  14:05

 

Gratis

Clairvoyant/Medium
 Holdes av: Phil Phillips

 

Han er født med synske evner. For over 31 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

14:15  15:00

 

Gratis

Lær å lese andre  kroppsspråk
 Holdes av: Grethe Holtan

 

Kroppsspråk bevisst og ubevisst overføring og tolkning av følelser, holdninger og

stemninger gjennom kroppsholdning, bevegelser, ansiktsuttrykk og øyeaktivitet.

Ved å tolke disse kan vi avdekke underliggende eller ubevisste følelser og

holdninger. Kroppen sies å være i stand til å produsere 700 000 forskjellige

bevegelser. Vi er i stand til å snakke i ca. 100 ord pr. minutt, og tenke 800 ord pr.

minutt. Det vil si at kroppen er i stand til å uttrykke nesten 50.000 ord i form av

tanker pr. time. På denne måten kan vi si at vi kan uttrykke så mye mer med

kroppen enn vi kan verbalt – og så går det også fortere. Kroppen lekker ut

umiddelbare signaler og viser dermed ekte følelser og reaksjoner.

15:10  15:55

 

Gratis

Tarotkort og valgets kval
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

Den store Arkana og Jeget. Tarotkort er veivisere for når hvor og hvordan vi skal

finne vår plass i livet. Hvordan få ett sterkt Jeg? Hvordan bruke seg selv? Hvordan

forandre seg selv? Hvordan være til tjeneste for noe større enn jeget

16:05  16:50

 

Gratis

Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

Jeg vil holde et foredrag om det å være et Medium. Det er åpent for å ta imot 
spørsmål fra publikum på slutten. Til slutt vil jeg holde en demonstrasjon. Da viser 
jeg hvordan jeg jobber som Medium og med den andre siden..... 

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

Det kan virke som formidlet energi kommer i kontakt med kroppens evne til å starte 
sin egen «helbredelsesprosess». Det kan i den sammenheng, skje at klientens 
bevissthetsnivå endres. Noen husker ingenting, mens andre kan ha et vagt minne 
om at spesielle ting har skjedd. Jeg ønsker å dele noen historier med deg, vise noen 
eksempler på hva som kan skje i en healing, og til slutt vil jeg utføre en liten 
felleshealing. 

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

Gratis Workshop med healer Willy Hansen Willy Hansen har hatt kraften i seg siden 
han var liten guttunge. Da han la forretningslivet bak seg ble det mer tid til 
healingarbeide, og de siste 3 årene har mange mennesker søkt råd og fått healing 
av Willy. Willy har en praktisk og jordnær måte å behandle på, og han bruker masse 
humor i sitt arbeide med mennesker. I workshopen forteller han litt om hva han tror 
er årsåken til at mennesker blir sittende fast i gamle fastlåste mønstre og 
tankebaner og har smerter og lidelser i kropp og sjel. Han vil gjerne vise på noen 
deltagere hvordan han jobber, og kanskje har du mulighet til å få behandling i 
workshopen! 

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Undertegnede har sett Aura siden 1958 på mennesker og dyr, med bare øynene. 
Aldri klart å slå denne evnen av. Lært etter vært å tolke farger og 
fargekombinasjoner i Auraen. Jeg forteller litt om fargenes betydning i Auraen på 
seansen. Noen av publikum får muligheten til å få avlest Chakraene og rense/tette 
Auraen. Ser om du har hjelpere. Jeg foretar Aura – Chakralesing , tetter og renser 
eventuelt din Aura på min Stand. 

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de 
fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange 
hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene 
som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om 
dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for 
henne. 

11:30 - 12:15

Gratis
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Tarot i hverdagen, Hvem-hva-når? GRATIS
Holdes av: Elisabeth Bokheim

Hvordan brukes tarot på en "fornuftig" måte? Få inpirasjon for hvordan du selv kan 
gjøre deg nytte av kortene. Kan alle lese kortene?-vi mener ja, men det er ulikt hvor 
sterkt og hvor klart budskapet kommer. Uansett øvelse gjør mester. Vi gir dere 
starten for hvordan dere skal kommunisere med kortene. 

13:20 - 14:05

Gratis

De høyere chakra og din åndelig utvikling og 
harmonisering
Holdes av: Sidsel Svestad

Bli kjent med Chakra 9, 10, 11 og 12 og de nye chakra oljene som er basert på lyd 
og essenser fra blomster. Eks: Chakra olje 9- SOUL BLUE PRINT brukes for å 
komme i kontakt med din sjels BLUE PRINT, og ulike spor av lærdom. Chakra 
analyse og alle får prøve produktene på seg selv. Velkommen til DIN spirituelle 
utvikling. 

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis
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