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Velkommen til 

Vi møtes på alle Sagamessene!

        Paul`s Healing Krystaller tilbyr deg
  over 160 forskjellige steiner/krystaller, 
  Ametystgrotter, smykker, pendler m.m.
 www.paulskrystaller.com - Tlf: 40249370
             E-mail: pabuskum@bbnett.no
 

                New Jana tilbyr Healing, Coaching,
        Sjamanisme, Healing/Trommesirkel,
    Selger egne produkter: Malerier. bøker, CDer,
                                  Runekort m.m.
                   www.britaoasen.com
                    Tlf: 90108303
                  E-mail: britaoasen@bbnett.no

Paul`s
Healing
Krystaller

New 
Jana

www.mystica.no



UTSTILLERLISTE
 Alternativmessen Drammen 2018

G3 Academy of Inspiration / Grete Kalfoss
 Ansiktsreading og tarotreading.

 
 

U4
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

 
 

U8
Astrid Olsen

 Klarsynt. Kirurgisk healing. Holder foredrag om småfolket/naturens
engler/feer.
Tlf: 45 60 10 17

Holder
foredrag

  
 

N15

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

  
 

N1

Biofoton Norge
 Velvære produkter for kropp & sjel. Biofotoner kan gi deg økt velvære, et

redusert stressnivå, bedre søvnkvalitet og smertelindring. Vi har produkter
som pledd, poncho, vannflasker, kosedyr mm som hjelpe din kropp i
balanse, velkommen til vår standfor mer informasjon

www.biofotonnorge.no | wenche@mediumwenche.no | Tlf: 95 90 44 88

Holder
foredrag

  
 

P8
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

 
 

R910 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

  
 

N10C
Bowen Akademiet

 Informerer og demonstrerer Bowen Teknikken – Fremtidens behandling. Får
du minibehandling på 30 min. for kr. 200,
www.bowenakademiet.no | vibekebrems@gmail.com | Tlf: 922 10451

Holder
foredrag

  
 

U6  

Center Enter Motivation
 Camilla Ekelund er utdannet lifecoach. Hun har også tatt en utdannelse ved

Sjelens stemme. Hun kan tilby reading, chakrabalansering og
energibehandlinger. Hun trenger klienter for å ta eksamen i mediumskap 
gratis for de som stiller opp på messen. Salg av massasjeputer som løser
opp stive muskler.
www.centerentermotivation.com | centerentermotivation@outlook.com

 
 

P4 Den norske kinesiologiforeningen
 Alternativ behandling/informasjon/kurs.

 
 

R5

Divine Soul, Soul Realignment utøver og
engletarot leser.

 Jeg henter ut informasjon om sjelen din fra det Akashiske bibliotek. Du får
spesikk, nøyaktig og praktisk informasjon om sjelen din og din personlighet
og blokkeringer som hindrer deg i å leve det livet du vil leve.. På messa vil
jeg gi deg en smakebit på hva jeg har å by på. Leser også engletarot.
http://divinesoul.net/no/home/ | anne.schoenning@gmail.com

Holder
foredrag

  
 

N4
Divine Wellness Tribe

 Få tips og triks for en grønnere, sunnere livsstil: Giftfrie produkter til
hjemmet, helt naturlig hudpleie, urtemedisin samt emosjonell balanse.
martinest04@gmail.com | Tlf: 45 45 19 25

Holder
foredrag

  
 

P12

Dorte Leth v//Enzo.center Holmestrand
 Terapeut, veileder, sjaman. Dybdepsykologisk behandling med

Rosenmetoden, healing, åndelig veiledning, kranio sakral. Jin shin jyutsu
teacher(gammel japansk selvhjelp og healingform). Lærer for spirituelle
kurs, meditasjoner, trommereise. OBS Kun søndag
www.dortheleth.no | d@dortheleth.no | Tlf: 97 51 50 19

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

  
 

U1 Eli & Morten Wium
 Spåing, norrøne symboler , spåkort ...

skogstroll36@hotmail.com

Holder
foredrag

  
 

P16 Elisabeth Lian
 Klarsynt veiledning via Tarot og spillkort.

www.elisabethlian.no

 
 



N10C
Bowen Akademiet

 Informerer og demonstrerer Bowen Teknikken – Fremtidens behandling. Får
du minibehandling på 30 min. for kr. 200,
www.bowenakademiet.no | vibekebrems@gmail.com | Tlf: 922 10451

Holder
foredrag
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Center Enter Motivation
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Sjelens stemme. Hun kan tilby reading, chakrabalansering og
energibehandlinger. Hun trenger klienter for å ta eksamen i mediumskap 
gratis for de som stiller opp på messen. Salg av massasjeputer som løser
opp stive muskler.
www.centerentermotivation.com | centerentermotivation@outlook.com

 
 

P4 Den norske kinesiologiforeningen
 Alternativ behandling/informasjon/kurs.

 
 

R5

Divine Soul, Soul Realignment utøver og
engletarot leser.

 Jeg henter ut informasjon om sjelen din fra det Akashiske bibliotek. Du får
spesikk, nøyaktig og praktisk informasjon om sjelen din og din personlighet
og blokkeringer som hindrer deg i å leve det livet du vil leve.. På messa vil
jeg gi deg en smakebit på hva jeg har å by på. Leser også engletarot.
http://divinesoul.net/no/home/ | anne.schoenning@gmail.com

Holder
foredrag

  
 

N4
Divine Wellness Tribe

 Få tips og triks for en grønnere, sunnere livsstil: Giftfrie produkter til
hjemmet, helt naturlig hudpleie, urtemedisin samt emosjonell balanse.
martinest04@gmail.com | Tlf: 45 45 19 25

Holder
foredrag

  
 

P12

Dorte Leth v//Enzo.center Holmestrand
 Terapeut, veileder, sjaman. Dybdepsykologisk behandling med

Rosenmetoden, healing, åndelig veiledning, kranio sakral. Jin shin jyutsu
teacher(gammel japansk selvhjelp og healingform). Lærer for spirituelle
kurs, meditasjoner, trommereise. OBS Kun søndag
www.dortheleth.no | d@dortheleth.no | Tlf: 97 51 50 19

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

  
 

U1 Eli & Morten Wium
 Spåing, norrøne symboler , spåkort ...

skogstroll36@hotmail.com

Holder
foredrag

  
 

P16 Elisabeth Lian
 Klarsynt veiledning via Tarot og spillkort.

www.elisabethlian.no

 
 

U10 Elizaklinikken
 Ernæring/Gentesting & hormonbalansering & tarmprotokoller.

www.elizaklinikken.com | post@elizaklinikken.com | Tlf: 45 10 60 44

Holder
foredrag

  
 

P1
Elyse Spiritual Jewelry

 Håndlagde smykker i chakrafarger med relevante krystaller og
smykkestener. Styrk de energiene du ønsker, og pynt deg for både
skjønnhet, balanse og velvære.
www.elysespiritual.com | ninafuru@gmail.com

Holder
foredrag

  
 

P15
Erlend Elias

 Erlend Elias, kjent fra Farmen 2018, har blitt en ettertraktet kjendis som
holder foredrag og er med i en rekke TVinnslag. Møt Erlend  Norges mest
kjente same:)
www.erlendelias.no

Holder
workshop

 

P18
Eva Foss Håndanalyse og LifeCoach

 Håndanalyse er et fantastisk presist verktøy som viser deg dine unike
egenskaper og talenter, dine blokkeringer og hvordan du kan snu disse slik
at du kan leve det livet du drømmer om. Flott messetilbud! Kun lørdag.
www.evafoss.no

 
 

N18
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

 
 

N11
Forever Living Products v/ K.Hille

 Forever Living Products Helse og skjønnhetsprodukter av økologisk og
ferskpresset Aloe Vera!
http://aloevera4all.no | karhil@online.no | Tlf: 917 35 933

 
 

N2 Frank Woldvik
 Behandling / Reconnective Healing Frank Woldvik: Reconnective Healer,

Helsefagarbeider, Sosiolog.

Holder
foredrag

  
 

R6/7 Gemstore.no 
 Edelstener, krystaller og smykker.

 
 

N8N9 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

 
 



U10 Elizaklinikken
 Ernæring/Gentesting & hormonbalansering & tarmprotokoller.

www.elizaklinikken.com | post@elizaklinikken.com | Tlf: 45 10 60 44

Holder
foredrag

  
 

P1
Elyse Spiritual Jewelry

 Håndlagde smykker i chakrafarger med relevante krystaller og
smykkestener. Styrk de energiene du ønsker, og pynt deg for både
skjønnhet, balanse og velvære.
www.elysespiritual.com | ninafuru@gmail.com

Holder
foredrag

  
 

P15
Erlend Elias

 Erlend Elias, kjent fra Farmen 2018, har blitt en ettertraktet kjendis som
holder foredrag og er med i en rekke TVinnslag. Møt Erlend  Norges mest
kjente same:)
www.erlendelias.no

Holder
workshop

 

P18
Eva Foss Håndanalyse og LifeCoach

 Håndanalyse er et fantastisk presist verktøy som viser deg dine unike
egenskaper og talenter, dine blokkeringer og hvordan du kan snu disse slik
at du kan leve det livet du drømmer om. Flott messetilbud! Kun lørdag.
www.evafoss.no

 
 

N18
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

 
 

N11
Forever Living Products v/ K.Hille

 Forever Living Products Helse og skjønnhetsprodukter av økologisk og
ferskpresset Aloe Vera!
http://aloevera4all.no | karhil@online.no | Tlf: 917 35 933

 
 

N2 Frank Woldvik
 Behandling / Reconnective Healing Frank Woldvik: Reconnective Healer,

Helsefagarbeider, Sosiolog.

Holder
foredrag

  
 

R6/7 Gemstore.no 
 Edelstener, krystaller og smykker.

 
 

N8N9 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

 
 

P6 Gunalight Energy Therapy
 GUNALIGHT ER LYSENERGI Endelig et produkt som virker uten bivirkninger

Behandle deg selv. Enkelt, smertefritt og ufarlig. Norsk oppfinnelse.

Holder
foredrag

  
 

P5
Healer Åse Helen

 Klarsynt healer, og åndelig veileder. Medfødte evner, med sterk intuisjon til
mennesker og dyr.
www.asehelen.com | ahlsuleng@gmail.com | Tlf: 90 63 36 38

Holder
foredrag

  
 

P19
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

 
 

U2
Intuisjonsskolen

 Informasjon om kurs, coaching og studier. Så tilbys det gratis intuisjonstest
Man kan også bestille ansiktlesning. Salg av bok skrevet av Grethe Holtan
om intuisjon.
www.intuisjonsskolen.no | info@intuisjonsskolen.no | Tlf: 95075642

Holder
foredrag

  
 

N16 IZZA
 Tarot.

 
 

N6 JanErik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
 Klarsyn  Medium  Healing. Kjent fra "Jakten på den 6.sans".

www.skogernaturterapi.com | janerik@skogernaturterapi.com | Tlf: 41 28 00 30

Holder
foredrag

  
 

P21 Karita F
 Kanalisering.

annbritflo@gmail.no

Holder
foredrag

  
 



P6 Gunalight Energy Therapy
 GUNALIGHT ER LYSENERGI Endelig et produkt som virker uten bivirkninger

Behandle deg selv. Enkelt, smertefritt og ufarlig. Norsk oppfinnelse.

Holder
foredrag

  
 

P5
Healer Åse Helen

 Klarsynt healer, og åndelig veileder. Medfødte evner, med sterk intuisjon til
mennesker og dyr.
www.asehelen.com | ahlsuleng@gmail.com | Tlf: 90 63 36 38

Holder
foredrag

  
 

P19
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

 
 

U2
Intuisjonsskolen

 Informasjon om kurs, coaching og studier. Så tilbys det gratis intuisjonstest
Man kan også bestille ansiktlesning. Salg av bok skrevet av Grethe Holtan
om intuisjon.
www.intuisjonsskolen.no | info@intuisjonsskolen.no | Tlf: 95075642

Holder
foredrag

  
 

N16 IZZA
 Tarot.

 
 

N6 JanErik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
 Klarsyn  Medium  Healing. Kjent fra "Jakten på den 6.sans".

www.skogernaturterapi.com | janerik@skogernaturterapi.com | Tlf: 41 28 00 30

Holder
foredrag

  
 

P21 Karita F
 Kanalisering.

annbritflo@gmail.no

Holder
foredrag

  
 

N3
Klarsynt Healer Willy Hansen

 Jeg er sertifisert healer, kirugisk healer, medium, klarsynt, NLP Master,
samtalepartner, hypnoterapi og praktisk rådgiver.
www.healingenergi.net/ | healingenergi9@gmail.com | Tlf: 92 22 95 74

Holder
foredrag

  
 

P2 Latira
 Klarsynt/Medium og healer.

www.latira.no | la.tira@hotmail.no | Tlf: 98 60 84 46

Holder
foredrag

  
 

P11
Linda Thorstensen

 Int. godkjent medium. Klarsynt. Vinner av TV Norges "Jakten på den
6.sans". Jeg har kontakt og kommunikasjon med den andre siden. Gir
informasjon til deg. Ser din fortid, nåtid og fremtid.
Tlf: 92 66 21 85

 
 

P9 Magasinet Harmoni
 Alternativt magasin.

Holder
foredrag

  
 

R11
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

 
 

G7 Miriam Eriksen
 Håndlagde smykker med krystaller. Laget med kjærlighet og intensjon om å

uttrykke skjønnhet og healing.
 
 

MYSTICA

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

du søker helse, kropp sjel eller sinn. Med min.2300 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

 
 

Q2 Naomi Sol Holder



N3
Klarsynt Healer Willy Hansen

 Jeg er sertifisert healer, kirugisk healer, medium, klarsynt, NLP Master,
samtalepartner, hypnoterapi og praktisk rådgiver.
www.healingenergi.net/ | healingenergi9@gmail.com | Tlf: 92 22 95 74

Holder
foredrag

  
 

P2 Latira
 Klarsynt/Medium og healer.

www.latira.no | la.tira@hotmail.no | Tlf: 98 60 84 46

Holder
foredrag

  
 

P11
Linda Thorstensen

 Int. godkjent medium. Klarsynt. Vinner av TV Norges "Jakten på den
6.sans". Jeg har kontakt og kommunikasjon med den andre siden. Gir
informasjon til deg. Ser din fortid, nåtid og fremtid.
Tlf: 92 66 21 85

 
 

P9 Magasinet Harmoni
 Alternativt magasin.

Holder
foredrag

  
 

R11
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

 
 

G7 Miriam Eriksen
 Håndlagde smykker med krystaller. Laget med kjærlighet og intensjon om å

uttrykke skjønnhet og healing.
 
 

MYSTICA

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

du søker helse, kropp sjel eller sinn. Med min.2300 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

 
 

Q2 Naomi Sol Holder
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

foredrag
 Holder

workshop
 

NATIRA
Natira.no

 Nettbutikk med fokus på Yoga og Mindfullness, Interiør, figurer,
aromaterapi, vindklokker og velværeprodukter.
www.natira.no | post@natira.no | Tlf: 96 50 90 81

 
 

P12 Norsk ReikiSenter
 Vi tilbyr kurs og aktiviteter i Ny tids Reiki på alle nivåer.

www.norskreikisenter.no | post@norskreikisenter.no

Holder
foredrag

  
 

P22

Norske eteriske oljer Alvdal
 Ved foten av Tronfjellet øverst i Østerdalen har gründere og entusiaster

skapt et nytt norsk oljeeventyr i harmoni med naturen. Neo Folgerø har tatt
i bruk naturens råvarer, gamle tradisjoner og ny viten i produksjonen av
norske eteriske oljer.
www.neofolgeroe.no | post@neofolgeroe.no | Tlf: 62 48 70 51

 
 

P9
Per Henrik Gullfoss

 Han har arbeidet med astrologi og tarot som lærer, astrolog, forfatter,
kursholder osv. siden åttitallet. Han er også utdannet cand.phil fra oslo
universitet med bl.a. religionshistorie. I dag er hans hovedfokus på sjelens
intensjon og glede med og over det jordiske livet.

Holder
foredrag

  
 

P3
Phil Phillips

 ClairvoyantMediumTarot. Holder spennende foredrag om det å være
medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

  
 

G8 Propolife
 Propolis produkter. Aloe Vera.

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

 
 

U7
Reisen innover

 Reisen holder kurser i: Sjamanisme, Chakrameditasjon/Energimedisin og
Trommebygging. Selger bilder av naturånder og boken Nature Beings. Salg
avSjamantrommer, Kvaerøkelser som Francinsens, Myrra m.m.

Holder
foredrag

  
 

N13

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

  
 

INNGANG Saga Marketing AS
 Messearrangøren. Arrangerer ca. 510 alternativmesser pr.år. Utgir bøker

 
 

Supreme Teacher og Hovedlærer for Universiell Hvit Tids Healing og
Kirurgisk Healing i Norge. Medium, ser og snakker med guider/hjelpere. Ser
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www.naomisol.no | post@naomisol.no | Tlf: 92 23 14 79
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i bruk naturens råvarer, gamle tradisjoner og ny viten i produksjonen av
norske eteriske oljer.
www.neofolgeroe.no | post@neofolgeroe.no | Tlf: 62 48 70 51

 
 

P9
Per Henrik Gullfoss

 Han har arbeidet med astrologi og tarot som lærer, astrolog, forfatter,
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intensjon og glede med og over det jordiske livet.

Holder
foredrag

  
 

P3
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 ClairvoyantMediumTarot. Holder spennende foredrag om det å være
medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
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 Propolis produkter. Aloe Vera.

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

 
 

U7
Reisen innover

 Reisen holder kurser i: Sjamanisme, Chakrameditasjon/Energimedisin og
Trommebygging. Selger bilder av naturånder og boken Nature Beings. Salg
avSjamantrommer, Kvaerøkelser som Francinsens, Myrra m.m.

Holder
foredrag

  
 

N13

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

  
 

INNGANG Saga Marketing AS
 Messearrangøren. Arrangerer ca. 510 alternativmesser pr.år. Utgir bøker

 
 



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

foredrag
 Holder

workshop
 

NATIRA
Natira.no

 Nettbutikk med fokus på Yoga og Mindfullness, Interiør, figurer,
aromaterapi, vindklokker og velværeprodukter.
www.natira.no | post@natira.no | Tlf: 96 50 90 81

 
 

P12 Norsk ReikiSenter
 Vi tilbyr kurs og aktiviteter i Ny tids Reiki på alle nivåer.

www.norskreikisenter.no | post@norskreikisenter.no

Holder
foredrag

  
 

P22

Norske eteriske oljer Alvdal
 Ved foten av Tronfjellet øverst i Østerdalen har gründere og entusiaster

skapt et nytt norsk oljeeventyr i harmoni med naturen. Neo Folgerø har tatt
i bruk naturens råvarer, gamle tradisjoner og ny viten i produksjonen av
norske eteriske oljer.
www.neofolgeroe.no | post@neofolgeroe.no | Tlf: 62 48 70 51

 
 

P9
Per Henrik Gullfoss

 Han har arbeidet med astrologi og tarot som lærer, astrolog, forfatter,
kursholder osv. siden åttitallet. Han er også utdannet cand.phil fra oslo
universitet med bl.a. religionshistorie. I dag er hans hovedfokus på sjelens
intensjon og glede med og over det jordiske livet.

Holder
foredrag

  
 

P3
Phil Phillips

 ClairvoyantMediumTarot. Holder spennende foredrag om det å være
medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag
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Holder
foredrag

  
 

INNGANG Saga Marketing AS
 Messearrangøren. Arrangerer ca. 510 alternativmesser pr.år. Utgir bøker

 
 

og kort og kjøper inn og selger bøker fra forfattere innen alternativ, helse,
selvutvikling og filosofisk retning. Har også over 1000 titler på CD & DVD.
www.sagamesser.no | messe@sagamesser.no | Tlf: 96 50 90 81

SARIEL
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

 
 

STEINMANNEN

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

 
 

R4
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

  
 

N10C
Superhelsen Magnhild og Caos

 Ønsker du mer energi? Rolig mage? Og bedre søvn? Vi har informasjonen
som kan gi deg dine beste dager, hver dag.
www.facebook.com/superhelsenmagnhildcaos/ | superalsos@gmail.com

Holder
foredrag

  
 

Kun workshop
Thor Gundersen

 Selvutvikling, kinesiologi og naturmedisin. Meget erfaren kursog
foredragsholder i Norge og Nederland. Har ikke egen stand, holder kun
workshop.
www.thorgundersen.net | Tlf: 93 87 20 17

Holder
workshop

 

P12

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

  
 

U12 Vikingkort
 Spådom i fremtid, nåtid og fortid. Salg og spådom.

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

 
 

Q1 Vitality Centre
 Tilbyr QIbehandlinger (akupressurmassasje) på messen. Qibehandlinger
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fjerner blokkeringer, forbredrer sirkulasjonen og balanserer hele systemet
slik at stress og smerte kan slippe taket.



www.mystica.no

Velkommen til 

Vi møtes på alle Sagamessene!

        Paul`s Healing Krystaller tilbyr deg
  over 160 forskjellige steiner/krystaller, 
  Ametystgrotter, smykker, pendler m.m.
 www.paulskrystaller.com - Tlf: 40249370
             E-mail: pabuskum@bbnett.no
 

                New Jana tilbyr Healing, Coaching,
        Sjamanisme, Healing/Trommesirkel,
    Selger egne produkter: Malerier. bøker, CDer,
                                  Runekort m.m.
                   www.britaoasen.com
                    Tlf: 90108303
                  E-mail: britaoasen@bbnett.no

Paul`s
Healing
Krystaller

New 
Jana

www.mystica.no



 

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 13. 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

Latira klarsynt medium 
 Holdes av: Laila Ranvik

 
En seanse hvor jeg tar ned besøk fra dine kjære og nære.og litt om medium og
klarsynet jeg holder på med.

12:25  13:10
  

Gratis

HEALINGENERGI  min reise med healingkraften
 Holdes av: Willy Hansen

 
Dette er en workshop, hvor du får kjenne på hvordan healingenergien kan virke på
deg. Mange mennesker sliter i dag med smerter og lidelser  det er tankene,
følelsene og opplevelsene våre som spiller inn på hvordan vi har det. Vi sier det er i
motgang vi blir sterkere. Her kan du få et virkelig godt verktøy for å håndtere
motgang bedre. I sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og
forening med det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en
måte å rense ut gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen
forteller jeg om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening
med høyere bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom
demonstrasjon på frivillige deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av
HEALINGENERGI til å hjelpe andre mennesker å komme ut av deres smerte og
lidelse, slik at de kan komme inn i et bedre liv for seg selv. Jeg har fått veldig gode
tilbakemeldinger på mitt energiarbeid, noe dere kan lese om i Min gjestebok på min
hjemmeside www.healingenergi.net. Kjent fra TV2 og andre medier. Bli med og
opplev noe som du kanskje aldri har opplevd før.Hjerteklem Willy

13:20  14:05
  

Gratis

Finn din livsplan og karma En personlig beretning
med minner fra tidligere liv

 Holdes av: Roar Krogshus
 

Stadig flere spirituelle opplevelser og kanaliseringer tyder på at vi har alle har lagt
en utviklingsplan for dette livet før vi ble født. Foredraget vil vise at det er en
sammenheng mellom tidligere liv og hvem og hva vi tiltrekker oss i et senere liv.
Han belyser karmaloven med minner fra sine tidligere liv som har vært årsaken til
hendelser og utfordringer i dette. Foredraget gir praktiske tips på hvordan du også
kan finne og leve bedre med din plan.

14:15  15:00
  

Gratis

Du er du og du er mer enn god nok
 Holdes av: Erlend Elias

 
Mange mennesker henvender seg til Erlend for råd og støtte i sin søken etter
identitet. Erlend er samisk, homofil og har et alternativt livssyn. Hans historie og
erfaring rundt temaet identitet, belyser masse som unge i dag ikke tør prate om.
Tema som kan oppfattes som tabu, snakker Erlend om. Mange kan relatere seg til
det han snakker om og tar derfor ofte kontakt i ettertid kun for å takke. Det som
kjennetegner Erlend som foredragsholder, er hans gode faglige kunnskaper, hans
formidlingsevne, humor og evnen til å fange deltakerne. Gjennom show og foredrag
klarer han å motivere og engasjere deltakerne på en veldig fin måte. Latter er
sentralt og folk som har vært på hans show eller foredrag går hjem med vondt i
magemusklene og et bredt smil om munnen. Erlend Elias har trosset både netthets
og janteloven. Han brenner for mangfold, og har brutt flere tabuer i sitt unge liv.
Erlend Elias er en sprudlende og livsglad inspirator, og snakker åpent og ærlig om
temaene identitet, seksualitet, selvtillit og tilhørighet. Foredragene passer både for
barn, unge, arbeidsplasser og foreninger.

15:10  17:10
  

Pris: 200,

17:20  18:05



Alternative forklaringer på moderne diagnoser
 Holdes av: Frank Woldvik

 
Vår virkelighetsoppfatning er et resultat av menneskets behov for å kategorisere.
Slik er det også med diagnoser som ADHD, ADD, ME, Bipolaritet osv. Men hva er
egentlig en diagnose? Og hvorfor er mange av disse tilstandene (vitenskapelige og
målbare frekvenser). Forbundet med evner, bevissthet og klarsyn? Åndelige
fenomen bør møtes med åndelig kompetanse. Velkommen

 
Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 13. OKTOBER  SAL 2

Adele Leyha forteller om Universell hvit tids
healing

 Holdes av: Adele Leyha
 

Adele Leyha er lærer i universell hvit tids healing, og i dette foredraget lar hun
publikum få kjenne på energiene i denne fargerike forfinede healingformen, som er
meget tilpasset menneskene, og veldig i samklang og harmoni med den tiden som vi
nå lever i. Adele Leyha kanaliserer disse kjærlighetsfulle healingenergiene som er
lyse og gode og feminine, med besøk av healing guider, engler, lysmestere og
voktere av den universelle hvit tids kilden. Har du lyst å høre om hvordan denne
healingformen har transformert livet mitt, er du hjertelig velkommen.

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

Lær malameditasjon  5 minutter som gir ro i
sjelen

 Holdes av: Nina Furu
 

Nina fra Elyse gir deg en innføring i teknikken malameditasjon. Dette er en enkel
metode som alle kan bruke, og som er spesielt effektiv for deg som ikke er vant
med meditasjon, eller synes det er vanskelig å holde fokus(Du får låne en mala som
du kan prøve med).

13:20  14:05
  

Gratis

Hvor er vi og hvor skal vi?
 Holdes av: Elisabeth Henriksson

 
Kartlegging er en viktig del av å jobbe med helseutfodringer.

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

Synsk Tegnemedium seanse
 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

16:05  16:50
  

Gratis
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fenomen bør møtes med åndelig kompetanse. Velkommen

 
Gratis
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Gratis
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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

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

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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FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 13. 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

Latira klarsynt medium 
 Holdes av: Laila Ranvik

 
En seanse hvor jeg tar ned besøk fra dine kjære og nære.og litt om medium og
klarsynet jeg holder på med.

12:25  13:10
  

Gratis

HEALINGENERGI  min reise med healingkraften
 Holdes av: Willy Hansen

 
Dette er en workshop, hvor du får kjenne på hvordan healingenergien kan virke på
deg. Mange mennesker sliter i dag med smerter og lidelser  det er tankene,
følelsene og opplevelsene våre som spiller inn på hvordan vi har det. Vi sier det er i
motgang vi blir sterkere. Her kan du få et virkelig godt verktøy for å håndtere
motgang bedre. I sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og
forening med det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en
måte å rense ut gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen
forteller jeg om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening
med høyere bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom
demonstrasjon på frivillige deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av
HEALINGENERGI til å hjelpe andre mennesker å komme ut av deres smerte og
lidelse, slik at de kan komme inn i et bedre liv for seg selv. Jeg har fått veldig gode
tilbakemeldinger på mitt energiarbeid, noe dere kan lese om i Min gjestebok på min
hjemmeside www.healingenergi.net. Kjent fra TV2 og andre medier. Bli med og
opplev noe som du kanskje aldri har opplevd før.Hjerteklem Willy

13:20  14:05
  

Gratis

Finn din livsplan og karma En personlig beretning
med minner fra tidligere liv

 Holdes av: Roar Krogshus
 

Stadig flere spirituelle opplevelser og kanaliseringer tyder på at vi har alle har lagt
en utviklingsplan for dette livet før vi ble født. Foredraget vil vise at det er en
sammenheng mellom tidligere liv og hvem og hva vi tiltrekker oss i et senere liv.
Han belyser karmaloven med minner fra sine tidligere liv som har vært årsaken til
hendelser og utfordringer i dette. Foredraget gir praktiske tips på hvordan du også
kan finne og leve bedre med din plan.

14:15  15:00
  

Gratis

Du er du og du er mer enn god nok
 Holdes av: Erlend Elias

 
Mange mennesker henvender seg til Erlend for råd og støtte i sin søken etter
identitet. Erlend er samisk, homofil og har et alternativt livssyn. Hans historie og
erfaring rundt temaet identitet, belyser masse som unge i dag ikke tør prate om.
Tema som kan oppfattes som tabu, snakker Erlend om. Mange kan relatere seg til
det han snakker om og tar derfor ofte kontakt i ettertid kun for å takke. Det som
kjennetegner Erlend som foredragsholder, er hans gode faglige kunnskaper, hans
formidlingsevne, humor og evnen til å fange deltakerne. Gjennom show og foredrag
klarer han å motivere og engasjere deltakerne på en veldig fin måte. Latter er
sentralt og folk som har vært på hans show eller foredrag går hjem med vondt i
magemusklene og et bredt smil om munnen. Erlend Elias har trosset både netthets
og janteloven. Han brenner for mangfold, og har brutt flere tabuer i sitt unge liv.
Erlend Elias er en sprudlende og livsglad inspirator, og snakker åpent og ærlig om
temaene identitet, seksualitet, selvtillit og tilhørighet. Foredragene passer både for
barn, unge, arbeidsplasser og foreninger.

15:10  17:10
  

Pris: 200,

17:20  18:05



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.

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.

17:00  18:30
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 13. OKTOBER  SAL 3

Norrøn mystikk
 Holdes av: Eli og Morten Wium

 
For vikingene var spådommen viktig del av den norrøne kulturen.Volver, seidmenn,
goder og gydjer hadde magiske evner. Men det var flere i samfunnet. Smeden
hadde slike magiske evner, så han hadde vikingene respekt får. Mye av den
alternative tro stammer tilbake fra våres forfedres arv. Morten og Eli vil fortelle om
dette. Eli har laget Vikingkortene og Morten er kjent fra vikingmiljøet. Han er en
dyktig smed. De vill fortelle om Vikingkortene og hvordan de kan brukes. Bli med inn
i våres forferdres visdom, som viser dere veien inni fremtiden.

11:30  12:15
  

Gratis

Tarot
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 
Ønsker du et hint,Ett spark i baken. Eller noe som vekker deg? Alt dette kan skje i
dette foredraget om Tarotkort.

12:25  13:10
  

Gratis

Bowen Teknikken – Fremtidens første valg for
optimal helse

 Holdes av: Vibeke Brems
 

Vibeke Brems deler sine 18 års erfaringer med Bowen Teknikken. Den ultimate
helhetsterapi som stimulerer kroppens egen evne til å reparere seg selv for akutte
og kroniske belastningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel og
skjelettsystemet samt stimulerer blod og lymfesystemet, slik at kroppen får
mulighet for å restituere seg raskere. Som regel er 34 behandling tilstrekkelig for at
sykemeldte kan gå tilbake på jobben. Komplementærbehandlingen er helt unik og er
en meget skånsom og dyptvirkende terapiform. Er du oppriktig interessert i å hjelpe
mennesker med en bedre livskvalitet? Ser du deg om etter nytt yrke? Er du massør,
idrettsterapeut, personligtrener, akupunktør, fysioterapeut, sykepleier,
helsepersonell, osteopat eller aromaterapeut som ønsker å utvide behandlingene du
tilbyr med en fremtidsrettet og mer skånsom tilnærming å arbeide på? Da kan
utdannelsen som Bowenterapeut være nettopp den muligheten du søker.

13:20  14:05
  

Gratis

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.

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.

17:00  18:30
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 13. OKTOBER  SAL 3

Norrøn mystikk
 Holdes av: Eli og Morten Wium

 
For vikingene var spådommen viktig del av den norrøne kulturen.Volver, seidmenn,
goder og gydjer hadde magiske evner. Men det var flere i samfunnet. Smeden
hadde slike magiske evner, så han hadde vikingene respekt får. Mye av den
alternative tro stammer tilbake fra våres forfedres arv. Morten og Eli vil fortelle om
dette. Eli har laget Vikingkortene og Morten er kjent fra vikingmiljøet. Han er en
dyktig smed. De vill fortelle om Vikingkortene og hvordan de kan brukes. Bli med inn
i våres forferdres visdom, som viser dere veien inni fremtiden.

11:30  12:15
  

Gratis

Tarot
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 
Ønsker du et hint,Ett spark i baken. Eller noe som vekker deg? Alt dette kan skje i
dette foredraget om Tarotkort.

12:25  13:10
  

Gratis

Bowen Teknikken – Fremtidens første valg for
optimal helse

 Holdes av: Vibeke Brems
 

Vibeke Brems deler sine 18 års erfaringer med Bowen Teknikken. Den ultimate
helhetsterapi som stimulerer kroppens egen evne til å reparere seg selv for akutte
og kroniske belastningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel og
skjelettsystemet samt stimulerer blod og lymfesystemet, slik at kroppen får
mulighet for å restituere seg raskere. Som regel er 34 behandling tilstrekkelig for at
sykemeldte kan gå tilbake på jobben. Komplementærbehandlingen er helt unik og er
en meget skånsom og dyptvirkende terapiform. Er du oppriktig interessert i å hjelpe
mennesker med en bedre livskvalitet? Ser du deg om etter nytt yrke? Er du massør,
idrettsterapeut, personligtrener, akupunktør, fysioterapeut, sykepleier,
helsepersonell, osteopat eller aromaterapeut som ønsker å utvide behandlingene du
tilbyr med en fremtidsrettet og mer skånsom tilnærming å arbeide på? Da kan
utdannelsen som Bowenterapeut være nettopp den muligheten du søker.

13:20  14:05
  

Gratis

Alternative forklaringer på moderne diagnoser
 Holdes av: Frank Woldvik

 
Vår virkelighetsoppfatning er et resultat av menneskets behov for å kategorisere.
Slik er det også med diagnoser som ADHD, ADD, ME, Bipolaritet osv. Men hva er
egentlig en diagnose? Og hvorfor er mange av disse tilstandene (vitenskapelige og
målbare frekvenser). Forbundet med evner, bevissthet og klarsyn? Åndelige
fenomen bør møtes med åndelig kompetanse. Velkommen

 
Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
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Adele Leyha forteller om Universell hvit tids
healing

 Holdes av: Adele Leyha
 

Adele Leyha er lærer i universell hvit tids healing, og i dette foredraget lar hun
publikum få kjenne på energiene i denne fargerike forfinede healingformen, som er
meget tilpasset menneskene, og veldig i samklang og harmoni med den tiden som vi
nå lever i. Adele Leyha kanaliserer disse kjærlighetsfulle healingenergiene som er
lyse og gode og feminine, med besøk av healing guider, engler, lysmestere og
voktere av den universelle hvit tids kilden. Har du lyst å høre om hvordan denne
healingformen har transformert livet mitt, er du hjertelig velkommen.

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

Lær malameditasjon  5 minutter som gir ro i
sjelen

 Holdes av: Nina Furu
 

Nina fra Elyse gir deg en innføring i teknikken malameditasjon. Dette er en enkel
metode som alle kan bruke, og som er spesielt effektiv for deg som ikke er vant
med meditasjon, eller synes det er vanskelig å holde fokus(Du får låne en mala som
du kan prøve med).

13:20  14:05
  

Gratis

Hvor er vi og hvor skal vi?
 Holdes av: Elisabeth Henriksson

 
Kartlegging er en viktig del av å jobbe med helseutfodringer.

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

Synsk Tegnemedium seanse
 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

16:05  16:50
  

Gratis

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.

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.

17:00  18:30
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
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Norrøn mystikk
 Holdes av: Eli og Morten Wium

 
For vikingene var spådommen viktig del av den norrøne kulturen.Volver, seidmenn,
goder og gydjer hadde magiske evner. Men det var flere i samfunnet. Smeden
hadde slike magiske evner, så han hadde vikingene respekt får. Mye av den
alternative tro stammer tilbake fra våres forfedres arv. Morten og Eli vil fortelle om
dette. Eli har laget Vikingkortene og Morten er kjent fra vikingmiljøet. Han er en
dyktig smed. De vill fortelle om Vikingkortene og hvordan de kan brukes. Bli med inn
i våres forferdres visdom, som viser dere veien inni fremtiden.

11:30  12:15
  

Gratis

Tarot
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 
Ønsker du et hint,Ett spark i baken. Eller noe som vekker deg? Alt dette kan skje i
dette foredraget om Tarotkort.

12:25  13:10
  

Gratis

Bowen Teknikken – Fremtidens første valg for
optimal helse

 Holdes av: Vibeke Brems
 

Vibeke Brems deler sine 18 års erfaringer med Bowen Teknikken. Den ultimate
helhetsterapi som stimulerer kroppens egen evne til å reparere seg selv for akutte
og kroniske belastningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel og
skjelettsystemet samt stimulerer blod og lymfesystemet, slik at kroppen får
mulighet for å restituere seg raskere. Som regel er 34 behandling tilstrekkelig for at
sykemeldte kan gå tilbake på jobben. Komplementærbehandlingen er helt unik og er
en meget skånsom og dyptvirkende terapiform. Er du oppriktig interessert i å hjelpe
mennesker med en bedre livskvalitet? Ser du deg om etter nytt yrke? Er du massør,
idrettsterapeut, personligtrener, akupunktør, fysioterapeut, sykepleier,
helsepersonell, osteopat eller aromaterapeut som ønsker å utvide behandlingene du
tilbyr med en fremtidsrettet og mer skånsom tilnærming å arbeide på? Da kan
utdannelsen som Bowenterapeut være nettopp den muligheten du søker.

13:20  14:05
  

Gratis

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.

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.

17:00  18:30
  

Pris: 200,
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Norrøn mystikk
 Holdes av: Eli og Morten Wium

 
For vikingene var spådommen viktig del av den norrøne kulturen.Volver, seidmenn,
goder og gydjer hadde magiske evner. Men det var flere i samfunnet. Smeden
hadde slike magiske evner, så han hadde vikingene respekt får. Mye av den
alternative tro stammer tilbake fra våres forfedres arv. Morten og Eli vil fortelle om
dette. Eli har laget Vikingkortene og Morten er kjent fra vikingmiljøet. Han er en
dyktig smed. De vill fortelle om Vikingkortene og hvordan de kan brukes. Bli med inn
i våres forferdres visdom, som viser dere veien inni fremtiden.

11:30  12:15
  

Gratis

Tarot
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 
Ønsker du et hint,Ett spark i baken. Eller noe som vekker deg? Alt dette kan skje i
dette foredraget om Tarotkort.

12:25  13:10
  

Gratis

Bowen Teknikken – Fremtidens første valg for
optimal helse

 Holdes av: Vibeke Brems
 

Vibeke Brems deler sine 18 års erfaringer med Bowen Teknikken. Den ultimate
helhetsterapi som stimulerer kroppens egen evne til å reparere seg selv for akutte
og kroniske belastningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel og
skjelettsystemet samt stimulerer blod og lymfesystemet, slik at kroppen får
mulighet for å restituere seg raskere. Som regel er 34 behandling tilstrekkelig for at
sykemeldte kan gå tilbake på jobben. Komplementærbehandlingen er helt unik og er
en meget skånsom og dyptvirkende terapiform. Er du oppriktig interessert i å hjelpe
mennesker med en bedre livskvalitet? Ser du deg om etter nytt yrke? Er du massør,
idrettsterapeut, personligtrener, akupunktør, fysioterapeut, sykepleier,
helsepersonell, osteopat eller aromaterapeut som ønsker å utvide behandlingene du
tilbyr med en fremtidsrettet og mer skånsom tilnærming å arbeide på? Da kan
utdannelsen som Bowenterapeut være nettopp den muligheten du søker.

13:20  14:05
  

Gratis



Manifester det du vil i livet ditt!
 Holdes av: Anne Schønning

 
Kom med et åpent sinn og forbered deg på å begynne å tenke nytt rundt hvordan
du kan manifestere det du vil ha i livet ditt. Forteller litt om Soul Realignment
modaliteten hvor jeg er en av få i Norge som kan utøve dette. Det handler om å
avdekke hva din Guddommelige sjel kan bidra med på denne planeten, hva slags
blokkeringer kan hindre deg i å bidra og erkjenne at en selv er ansvarlig for livet vi
lever.

14:15  15:00
  

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.

15:10  15:55
  

Gratis

Beskjeder fra guidene
 Holdes av: Karita F

 
Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et
impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre
siden.

16:05  16:50
  

Gratis

« GUNALIGHT Skaper energiflyt i energibanene i
kroppen

 Holdes av: Tom Tellefsen
 

Endelig et produkt som virker uten bivirkninger. Enkelt, smertefritt og ufarlig. Bruk
det selv hjemme eller på reise. Du kan enkelt behandle deg selv med Gunalight. Og
det beste er at du ikke trenger noen forkunnskaper for å klare det. Alt du behøver er
å følge våre anbefalinger. Norsk oppfinnelse som det er brukt over 10 år for å
utvikle. Oppfinnelsen er omsøkt patentert og ingen andre i verden kan tilby dette
produktet. Ikke noe er mer naturlig enn å behandle energi med energi! Kroppen din
består av energi og derfor kan Gunalight lysenergi virke positivt på mange ulike
ting."

17:00  17:45
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 13. OKTOBER  SAL 4

Naturlig hudpleie og grønne vaskeprodukter
 Holdes av: Martine & Olga

 
Lær å enkelt lage grønne og giftfrie produkter til vasking av hjemmet ditt samt
fantastiske hudpleieprodukter til din hudtype.

11:30  12:15
  

Gratis

Gammel visdom med ny kraft
 Holdes av: Henriette Gustavsen & Audun Johnsen

 
Velkommen til en smak av Ny tids Reiki! Vi inviterer deg til et foredrag der du blir
nærmere kjent med hva Reiki i ny tid er, hvordan du kan behandle både deg selv og
andre, og hvordan du kan ha glede og nytte av det i hverdagen. Alle kan lære det,
og det er enkelt å bruke. Du får høre om våre erfaringer med denne sterke og rene
healingenergien, og du får et innblikk i hvordan du kan bruke den i livet ditt. Det er
som å få installert en ekstra kraftkilde du har tilgang til resten av livet, og som du

12:25  13:10
  

Gratis

Manifester det du vil i livet ditt!
 Holdes av: Anne Schønning

 
Kom med et åpent sinn og forbered deg på å begynne å tenke nytt rundt hvordan
du kan manifestere det du vil ha i livet ditt. Forteller litt om Soul Realignment
modaliteten hvor jeg er en av få i Norge som kan utøve dette. Det handler om å
avdekke hva din Guddommelige sjel kan bidra med på denne planeten, hva slags
blokkeringer kan hindre deg i å bidra og erkjenne at en selv er ansvarlig for livet vi
lever.

14:15  15:00
  

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.

15:10  15:55
  

Gratis

Beskjeder fra guidene
 Holdes av: Karita F

 
Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et
impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre
siden.

16:05  16:50
  

Gratis

« GUNALIGHT Skaper energiflyt i energibanene i
kroppen

 Holdes av: Tom Tellefsen
 

Endelig et produkt som virker uten bivirkninger. Enkelt, smertefritt og ufarlig. Bruk
det selv hjemme eller på reise. Du kan enkelt behandle deg selv med Gunalight. Og
det beste er at du ikke trenger noen forkunnskaper for å klare det. Alt du behøver er
å følge våre anbefalinger. Norsk oppfinnelse som det er brukt over 10 år for å
utvikle. Oppfinnelsen er omsøkt patentert og ingen andre i verden kan tilby dette
produktet. Ikke noe er mer naturlig enn å behandle energi med energi! Kroppen din
består av energi og derfor kan Gunalight lysenergi virke positivt på mange ulike
ting."

17:00  17:45
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 13. OKTOBER  SAL 4

Naturlig hudpleie og grønne vaskeprodukter
 Holdes av: Martine & Olga

 
Lær å enkelt lage grønne og giftfrie produkter til vasking av hjemmet ditt samt
fantastiske hudpleieprodukter til din hudtype.

11:30  12:15
  

Gratis

Gammel visdom med ny kraft
 Holdes av: Henriette Gustavsen & Audun Johnsen

 
Velkommen til en smak av Ny tids Reiki! Vi inviterer deg til et foredrag der du blir
nærmere kjent med hva Reiki i ny tid er, hvordan du kan behandle både deg selv og
andre, og hvordan du kan ha glede og nytte av det i hverdagen. Alle kan lære det,
og det er enkelt å bruke. Du får høre om våre erfaringer med denne sterke og rene
healingenergien, og du får et innblikk i hvordan du kan bruke den i livet ditt. Det er
som å få installert en ekstra kraftkilde du har tilgang til resten av livet, og som du

12:25  13:10
  

Gratis

kan bruke når du trenger det.  Du kan bruke det på jobben, hjemme, til å jobbe
aktivt med deg selv, til å hjelpe andre … mulighetene er mange … kanskje du vil bli
terapeut? Du vil også få med noen gode selvhjelpstips i løpet av foredraget. Norsk
ReikiSenter tilbyr ulike kurs og aktiviteter i Ny tids Reiki. Henriette og Audun har
over 35 års erfaring og begge er utdannet Reikimester i ny tid.    Alle som deltar på
foredraget er med i trekningen om en gratis kursplass.

Din 6.sans
 Holdes av: JanErik Hanssen

 
JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder
foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan JanErik opplever det å være
klarsynt. Du kan stille spørsmål, eventuelt få hjelp med noe du måtte lure på. Han
gir deg en smakebit på hvordan du kan utvikle din egen klarsynthet / din 6.sans.

13:20  14:05
  

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.

14:15  15:00
  

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.

15:10  16:10
  

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
jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra
Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

16:20  17:05
  

Gratis

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.

17:15  18:00
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 13. OKTOBER  SAL 5

Biofotoner & helse
 Holdes av: Wenche v/Biofoton Norge

 
Sliter du med smerter i kroppen? Sover du dårlig? Trenger du mer energi?

11:30  12:15
  

Gratis



kan bruke når du trenger det.  Du kan bruke det på jobben, hjemme, til å jobbe
aktivt med deg selv, til å hjelpe andre … mulighetene er mange … kanskje du vil bli
terapeut? Du vil også få med noen gode selvhjelpstips i løpet av foredraget. Norsk
ReikiSenter tilbyr ulike kurs og aktiviteter i Ny tids Reiki. Henriette og Audun har
over 35 års erfaring og begge er utdannet Reikimester i ny tid.    Alle som deltar på
foredraget er med i trekningen om en gratis kursplass.

Din 6.sans
 Holdes av: JanErik Hanssen

 
JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder
foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan JanErik opplever det å være
klarsynt. Du kan stille spørsmål, eventuelt få hjelp med noe du måtte lure på. Han
gir deg en smakebit på hvordan du kan utvikle din egen klarsynthet / din 6.sans.

13:20  14:05
  

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.

14:15  15:00
  

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.

15:10  16:10
  

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
jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra
Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

16:20  17:05
  

Gratis

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.

17:15  18:00
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 13. OKTOBER  SAL 5

Biofotoner & helse
 Holdes av: Wenche v/Biofoton Norge

 
Sliter du med smerter i kroppen? Sover du dårlig? Trenger du mer energi?

11:30  12:15
  

Gratis

kan bruke når du trenger det.  Du kan bruke det på jobben, hjemme, til å jobbe
aktivt med deg selv, til å hjelpe andre … mulighetene er mange … kanskje du vil bli
terapeut? Du vil også få med noen gode selvhjelpstips i løpet av foredraget. Norsk
ReikiSenter tilbyr ulike kurs og aktiviteter i Ny tids Reiki. Henriette og Audun har
over 35 års erfaring og begge er utdannet Reikimester i ny tid.    Alle som deltar på
foredraget er med i trekningen om en gratis kursplass.

Din 6.sans
 Holdes av: JanErik Hanssen

 
JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder
foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan JanErik opplever det å være
klarsynt. Du kan stille spørsmål, eventuelt få hjelp med noe du måtte lure på. Han
gir deg en smakebit på hvordan du kan utvikle din egen klarsynthet / din 6.sans.

13:20  14:05
  

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.

14:15  15:00
  

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.

15:10  16:10
  

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
jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra
Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

16:20  17:05
  

Gratis

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.

17:15  18:00
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 13. OKTOBER  SAL 5

Biofotoner & helse
 Holdes av: Wenche v/Biofoton Norge

 
Sliter du med smerter i kroppen? Sover du dårlig? Trenger du mer energi?

11:30  12:15
  

Gratis

Biofotoner har en meget viktig rolle i vår kropp. Ønsker du å høre mer om hvordan
det å tilføre biofotoner kan gi mer energi, mindre smerter og bedre søvn? Tilførsel
av biofotonenergi kan også hjelpe både mennesker og dyr til å restituere fortere,
spesielt etter anstrengende aktivitet eller sykdom Kanskje dette er noe for deg?
www.biofotonnorge.no Tlf 95904488 Epost: wenche@mediumwenche.no

Ta helsen på alvor
 Holdes av: Carl O.Alsos & Magnhild Alsos

 
Trøtt av å være trøtt? Urolig mage? Vil du ha bedre søvn? Vi ønsker at mennesker
skal få oppleve det samme som vi føler, et bedre liv. Det å kunne leke med barna
uten å måtte sette seg ned pga dårlig pust og overvekt. Ha en fantastisk søvn og
våkne uthvilt hver dag. Ønsker du å prestere bedre på jobb, trening eller i
hverdagen? Det fikk vi. Vil du oppleve det samme?

12:25  13:10
  

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!

13:20  14:05
  

Pris: 50,

Selvutvikling på et høyt nivå
 Holdes av: Thor Gundersen

 
Han er en unik og klarsynt spirituell Livsveileder, som har ubegrenset tilgang til alle
nivåer i universet. Han ser våre tidligere liv, retter opp i ubalanser, kommuniserer
med oss på cellenivå og forteller oss i tall hvordan det står til med oss. Han har over
20 års erfaring innen naturmedisin og kinesiologi. Jeg skal sette i gang prosesser på
publikum slik at en opprydding starter i kroppen.

14:15  15:15
  

Pris: 200,

Jeg ønsker å dele noen av mine erfaringer,
opplevelser og tanker. 

 Holdes av: Åse Helen Suleng
 

 Om det å være et bevisst menneske, et helt menneske, og hvorfor det er så viktig
og ta ansvar for seg selv. Om Healing og energiarbeid  hvordan kan det hjelpe,
hvordan heale seg selv og øke frekvensen Hjertelig Velkommen til mitt bidrag

15:25  16:10
  

Gratis

Astrologi  planetene og deres betydning for
psyken

 Holdes av: Briana Holberg
 

Vi ser på de ti astrologiske planetene i forhold til Kjærlighet og relasjoner (Venus),
følelser (Månen), kommunikasjon (Merkur), grensesetting (Saturn), ekspansjon
(Jupiter), identitiet (Solen), spiritualitet (Neptun), originalitet (Uranus), kraft og
energi (Mars) og transformasjon (Pluto).

16:20  17:05
  

Gratis

Sjamanisme
 Holdes av: Willy Pedersen

 
Foredrag om sjamanisme.

17:15  18:00
  

Gratis

Biofotoner har en meget viktig rolle i vår kropp. Ønsker du å høre mer om hvordan
det å tilføre biofotoner kan gi mer energi, mindre smerter og bedre søvn? Tilførsel
av biofotonenergi kan også hjelpe både mennesker og dyr til å restituere fortere,
spesielt etter anstrengende aktivitet eller sykdom Kanskje dette er noe for deg?
www.biofotonnorge.no Tlf 95904488 Epost: wenche@mediumwenche.no

Ta helsen på alvor
 Holdes av: Carl O.Alsos & Magnhild Alsos

 
Trøtt av å være trøtt? Urolig mage? Vil du ha bedre søvn? Vi ønsker at mennesker
skal få oppleve det samme som vi føler, et bedre liv. Det å kunne leke med barna
uten å måtte sette seg ned pga dårlig pust og overvekt. Ha en fantastisk søvn og
våkne uthvilt hver dag. Ønsker du å prestere bedre på jobb, trening eller i
hverdagen? Det fikk vi. Vil du oppleve det samme?

12:25  13:10
  

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!

13:20  14:05
  

Pris: 50,

Selvutvikling på et høyt nivå
 Holdes av: Thor Gundersen

 
Han er en unik og klarsynt spirituell Livsveileder, som har ubegrenset tilgang til alle
nivåer i universet. Han ser våre tidligere liv, retter opp i ubalanser, kommuniserer
med oss på cellenivå og forteller oss i tall hvordan det står til med oss. Han har over
20 års erfaring innen naturmedisin og kinesiologi. Jeg skal sette i gang prosesser på
publikum slik at en opprydding starter i kroppen.

14:15  15:15
  

Pris: 200,

Jeg ønsker å dele noen av mine erfaringer,
opplevelser og tanker. 

 Holdes av: Åse Helen Suleng
 

 Om det å være et bevisst menneske, et helt menneske, og hvorfor det er så viktig
og ta ansvar for seg selv. Om Healing og energiarbeid  hvordan kan det hjelpe,
hvordan heale seg selv og øke frekvensen Hjertelig Velkommen til mitt bidrag

15:25  16:10
  

Gratis

Astrologi  planetene og deres betydning for
psyken

 Holdes av: Briana Holberg
 

Vi ser på de ti astrologiske planetene i forhold til Kjærlighet og relasjoner (Venus),
følelser (Månen), kommunikasjon (Merkur), grensesetting (Saturn), ekspansjon
(Jupiter), identitiet (Solen), spiritualitet (Neptun), originalitet (Uranus), kraft og
energi (Mars) og transformasjon (Pluto).

16:20  17:05
  

Gratis

Sjamanisme
 Holdes av: Willy Pedersen

 
Foredrag om sjamanisme.

17:15  18:00
  

Gratis



Biofotoner har en meget viktig rolle i vår kropp. Ønsker du å høre mer om hvordan
det å tilføre biofotoner kan gi mer energi, mindre smerter og bedre søvn? Tilførsel
av biofotonenergi kan også hjelpe både mennesker og dyr til å restituere fortere,
spesielt etter anstrengende aktivitet eller sykdom Kanskje dette er noe for deg?
www.biofotonnorge.no Tlf 95904488 Epost: wenche@mediumwenche.no

Ta helsen på alvor
 Holdes av: Carl O.Alsos & Magnhild Alsos

 
Trøtt av å være trøtt? Urolig mage? Vil du ha bedre søvn? Vi ønsker at mennesker
skal få oppleve det samme som vi føler, et bedre liv. Det å kunne leke med barna
uten å måtte sette seg ned pga dårlig pust og overvekt. Ha en fantastisk søvn og
våkne uthvilt hver dag. Ønsker du å prestere bedre på jobb, trening eller i
hverdagen? Det fikk vi. Vil du oppleve det samme?

12:25  13:10
  

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!

13:20  14:05
  

Pris: 50,

Selvutvikling på et høyt nivå
 Holdes av: Thor Gundersen

 
Han er en unik og klarsynt spirituell Livsveileder, som har ubegrenset tilgang til alle
nivåer i universet. Han ser våre tidligere liv, retter opp i ubalanser, kommuniserer
med oss på cellenivå og forteller oss i tall hvordan det står til med oss. Han har over
20 års erfaring innen naturmedisin og kinesiologi. Jeg skal sette i gang prosesser på
publikum slik at en opprydding starter i kroppen.

14:15  15:15
  

Pris: 200,

Jeg ønsker å dele noen av mine erfaringer,
opplevelser og tanker. 

 Holdes av: Åse Helen Suleng
 

 Om det å være et bevisst menneske, et helt menneske, og hvorfor det er så viktig
og ta ansvar for seg selv. Om Healing og energiarbeid  hvordan kan det hjelpe,
hvordan heale seg selv og øke frekvensen Hjertelig Velkommen til mitt bidrag

15:25  16:10
  

Gratis

Astrologi  planetene og deres betydning for
psyken

 Holdes av: Briana Holberg
 

Vi ser på de ti astrologiske planetene i forhold til Kjærlighet og relasjoner (Venus),
følelser (Månen), kommunikasjon (Merkur), grensesetting (Saturn), ekspansjon
(Jupiter), identitiet (Solen), spiritualitet (Neptun), originalitet (Uranus), kraft og
energi (Mars) og transformasjon (Pluto).

16:20  17:05
  

Gratis

Sjamanisme
 Holdes av: Willy Pedersen

 
Foredrag om sjamanisme.

17:15  18:00
  

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



FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 14. 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

Latira klarsynt medium 
 Holdes av: Laila Ranvik

 
En seanse hvor jeg tar ned besøk fra dine kjære og nære.og litt om medium og
klarsynet jeg holder på med.

12:25  13:10
  

Gratis

Finn din livsplan og karma En personlig beretning
med minner fra tidligere liv

 Holdes av: Roar Krogshus
 

Stadig flere spirituelle opplevelser og kanaliseringer tyder på at vi har alle har lagt
en utviklingsplan for dette livet før vi ble født. Foredraget vil vise at det er en
sammenheng mellom tidligere liv og hvem og hva vi tiltrekker oss i et senere liv.
Han belyser karmaloven med minner fra sine tidligere liv som har vært årsaken til
hendelser og utfordringer i dette. Foredraget gir praktiske tips på hvordan du også
kan finne og leve bedre med din plan.

13:20  14:05
  

Gratis

HEALINGENERGI  min reise med healingkraften
 Holdes av: Willy Hansen

 
Dette er en workshop, hvor du får kjenne på hvordan healingenergien kan virke på
deg. Mange mennesker sliter i dag med smerter og lidelser  det er tankene,
følelsene og opplevelsene våre som spiller inn på hvordan vi har det. Vi sier det er i
motgang vi blir sterkere. Her kan du få et virkelig godt verktøy for å håndtere
motgang bedre. I sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og
forening med det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en
måte å rense ut gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen
forteller jeg om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening
med høyere bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom
demonstrasjon på frivillige deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av
HEALINGENERGI til å hjelpe andre mennesker å komme ut av deres smerte og
lidelse, slik at de kan komme inn i et bedre liv for seg selv. Jeg har fått veldig gode
tilbakemeldinger på mitt energiarbeid, noe dere kan lese om i Min gjestebok på min
hjemmeside www.healingenergi.net. Kjent fra TV2 og andre medier. Bli med og
opplev noe som du kanskje aldri har opplevd før.Hjerteklem Willy

14:15  15:00
  

Gratis

Du er du og du er mer enn god nok
 Holdes av: Erlend Elias

 
Mange mennesker henvender seg til Erlend for råd og støtte i sin søken etter
identitet. Erlend er samisk, homofil og har et alternativt livssyn. Hans historie og
erfaring rundt temaet identitet, belyser masse som unge i dag ikke tør prate om.
Tema som kan oppfattes som tabu, snakker Erlend om. Mange kan relatere seg til
det han snakker om og tar derfor ofte kontakt i ettertid kun for å takke. Det som
kjennetegner Erlend som foredragsholder, er hans gode faglige kunnskaper, hans
formidlingsevne, humor og evnen til å fange deltakerne. Gjennom show og foredrag
klarer han å motivere og engasjere deltakerne på en veldig fin måte. Latter er
sentralt og folk som har vært på hans show eller foredrag går hjem med vondt i
magemusklene og et bredt smil om munnen. Erlend Elias har trosset både netthets
og janteloven. Han brenner for mangfold, og har brutt flere tabuer i sitt unge liv.
Erlend Elias er en sprudlende og livsglad inspirator, og snakker åpent og ærlig om
temaene identitet, seksualitet, selvtillit og tilhørighet. Foredragene passer både for
barn, unge, arbeidsplasser og foreninger.

15:10  17:10
  

Pris: 200,

Sjamanisme
 Holdes av: Willy 

 

17:20  18:05
  

GratisForedrag om sjamanisme.

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 14. OKTOBER  SAL 2

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.

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

Kvinnelig intuisjon  myte eller realitet?
 Holdes av: Grethe Holtan

 
Med Grethe Holtan fra Intuisjonsskolen Vi har alle hørt uttrykket «kvinnelig
intuisjon», en egen evne til å lese andres følelser og tanker. Den er biologisk knyttet
til kvinner, og noe menn ikke har tilgang til selv om de skulle ønske det. Er dette
bare en myte eller finnes det noe realisme i det? Grethe Holtan har tatt et dypdykk i
dette og vil fortelle om hva som finnes av dokumentasjon i historien, forskning og
ikke minst fra egen og andres erfaring. Intuisjonsskolen har over 16 års erfaring i å
kurse og utdanne både privatpersoner og bedrifter innen intuisjon og kroppsspråk.
De har vært med i i tvprogrammene ”Den andre siden” i kanal Fem og
Schrødingers katt i NRK1. Videre på NRK radio «Ekko» og «Mellom himmel og jord»,
samt i aviser og magasiner. Intuisjonsskolen ga ut boken Intuisjon – teft, timing og
tilstedeværelse i 2014.

13:20  14:05
  

Gratis

Gammel visdom med ny kraft
 Holdes av: Henriette Gustavsen & Audun Johnsen

 
Velkommen til en smak av Ny tids Reiki! Vi inviterer deg til et foredrag der du blir
nærmere kjent med hva Reiki i ny tid er, hvordan du kan behandle både deg selv og
andre, og hvordan du kan ha glede og nytte av det i hverdagen. Alle kan lære det,
og det er enkelt å bruke. Du får høre om våre erfaringer med denne sterke og rene
healingenergien, og du får et innblikk i hvordan du kan bruke den i livet ditt. Det er
som å få installert en ekstra kraftkilde du har tilgang til resten av livet, og som du
kan bruke når du trenger det.  Du kan bruke det på jobben, hjemme, til å jobbe
aktivt med deg selv, til å hjelpe andre … mulighetene er mange … kanskje du vil bli
terapeut? Du vil også få med noen gode selvhjelpstips i løpet av foredraget. Norsk
ReikiSenter tilbyr ulike kurs og aktiviteter i Ny tids Reiki. Henriette og Audun har
over 35 års erfaring og begge er utdannet Reikimester i ny tid.    Alle som deltar på
foredraget er med i trekningen om en gratis kursplass.

14:15  15:00
  

Gratis

Sunnere kosthold og urtemedisin 
 Holdes av: Martine & Olga

 
Få tips til enkle grep for en sunnere livsstil, og lær om hvordan du kan bruke
naturlige løsninger for å holde seg frisk fysisk og psykisk.

15:10  15:55
  

Gratis

Synsk Tegnemedium seanse
 Holdes av: Adele Leyha

 

16:05  16:50
  

Gratis



Foredrag om sjamanisme.
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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.

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

Kvinnelig intuisjon  myte eller realitet?
 Holdes av: Grethe Holtan

 
Med Grethe Holtan fra Intuisjonsskolen Vi har alle hørt uttrykket «kvinnelig
intuisjon», en egen evne til å lese andres følelser og tanker. Den er biologisk knyttet
til kvinner, og noe menn ikke har tilgang til selv om de skulle ønske det. Er dette
bare en myte eller finnes det noe realisme i det? Grethe Holtan har tatt et dypdykk i
dette og vil fortelle om hva som finnes av dokumentasjon i historien, forskning og
ikke minst fra egen og andres erfaring. Intuisjonsskolen har over 16 års erfaring i å
kurse og utdanne både privatpersoner og bedrifter innen intuisjon og kroppsspråk.
De har vært med i i tvprogrammene ”Den andre siden” i kanal Fem og
Schrødingers katt i NRK1. Videre på NRK radio «Ekko» og «Mellom himmel og jord»,
samt i aviser og magasiner. Intuisjonsskolen ga ut boken Intuisjon – teft, timing og
tilstedeværelse i 2014.

13:20  14:05
  

Gratis

Gammel visdom med ny kraft
 Holdes av: Henriette Gustavsen & Audun Johnsen

 
Velkommen til en smak av Ny tids Reiki! Vi inviterer deg til et foredrag der du blir
nærmere kjent med hva Reiki i ny tid er, hvordan du kan behandle både deg selv og
andre, og hvordan du kan ha glede og nytte av det i hverdagen. Alle kan lære det,
og det er enkelt å bruke. Du får høre om våre erfaringer med denne sterke og rene
healingenergien, og du får et innblikk i hvordan du kan bruke den i livet ditt. Det er
som å få installert en ekstra kraftkilde du har tilgang til resten av livet, og som du
kan bruke når du trenger det.  Du kan bruke det på jobben, hjemme, til å jobbe
aktivt med deg selv, til å hjelpe andre … mulighetene er mange … kanskje du vil bli
terapeut? Du vil også få med noen gode selvhjelpstips i løpet av foredraget. Norsk
ReikiSenter tilbyr ulike kurs og aktiviteter i Ny tids Reiki. Henriette og Audun har
over 35 års erfaring og begge er utdannet Reikimester i ny tid.    Alle som deltar på
foredraget er med i trekningen om en gratis kursplass.

14:15  15:00
  

Gratis

Sunnere kosthold og urtemedisin 
 Holdes av: Martine & Olga

 
Få tips til enkle grep for en sunnere livsstil, og lær om hvordan du kan bruke
naturlige løsninger for å holde seg frisk fysisk og psykisk.

15:10  15:55
  

Gratis

Synsk Tegnemedium seanse
 Holdes av: Adele Leyha

 

16:05  16:50
  

Gratis
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.

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.

17:00  18:30
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
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Norrøn mystikk
 Holdes av: Eli og Morten Wium

 
For vikingene var spådommen viktig del av den norrøne kulturen.Volver, seidmenn,
goder og gydjer hadde magiske evner. Men det var flere i samfunnet. Smeden
hadde slike magiske evner, så han hadde vikingene respekt får. Mye av den
alternative tro stammer tilbake fra våres forfedres arv. Morten og Eli vil fortelle om
dette. Eli har laget Vikingkortene og Morten er kjent fra vikingmiljøet. Han er en
dyktig smed. De vill fortelle om Vikingkortene og hvordan de kan brukes. Bli med inn
i våres forferdres visdom, som viser dere veien inni fremtiden.

11:30  12:15
  

Gratis

Ta helsen på alvor
 Holdes av: Carl O.Alsos & Magnhild Alsos

 
Trøtt av å være trøtt? Urolig mage? Vil du ha bedre søvn? Vi ønsker at mennesker
skal få oppleve det samme som vi føler, et bedre liv. Det å kunne leke med barna
uten å måtte sette seg ned pga dårlig pust og overvekt. Ha en fantastisk søvn og
våkne uthvilt hver dag. Ønsker du å prestere bedre på jobb, trening eller i
hverdagen? Det fikk vi. Vil du oppleve det samme?

12:25  13:10
  

Gratis

Jeg ønsker å dele noen av mine erfaringer,
opplevelser og tanker. 

 Holdes av: Åse Helen Suleng
 

 Om det å være et bevisst menneske, et helt menneske, og hvorfor det er så viktig
og ta ansvar for seg selv. Om Healing og energiarbeid  hvordan kan det hjelpe,
hvordan heale seg selv og øke frekvensen Hjertelig Velkommen til mitt bidrag

13:20  14:05
  

Gratis

Bowen Teknikken – Fremtidens første valg for
optimal helse

 Holdes av: Vibeke Brems
 

Vibeke Brems deler sine 18 års erfaringer med Bowen Teknikken. Den ultimate
helhetsterapi som stimulerer kroppens egen evne til å reparere seg selv for akutte
og kroniske belastningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel og
skjelettsystemet samt stimulerer blod og lymfesystemet, slik at kroppen får

14:15  15:00
  

Gratis

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.

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.

17:00  18:30
  

Pris: 200,
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Norrøn mystikk
 Holdes av: Eli og Morten Wium

 
For vikingene var spådommen viktig del av den norrøne kulturen.Volver, seidmenn,
goder og gydjer hadde magiske evner. Men det var flere i samfunnet. Smeden
hadde slike magiske evner, så han hadde vikingene respekt får. Mye av den
alternative tro stammer tilbake fra våres forfedres arv. Morten og Eli vil fortelle om
dette. Eli har laget Vikingkortene og Morten er kjent fra vikingmiljøet. Han er en
dyktig smed. De vill fortelle om Vikingkortene og hvordan de kan brukes. Bli med inn
i våres forferdres visdom, som viser dere veien inni fremtiden.

11:30  12:15
  

Gratis

Ta helsen på alvor
 Holdes av: Carl O.Alsos & Magnhild Alsos

 
Trøtt av å være trøtt? Urolig mage? Vil du ha bedre søvn? Vi ønsker at mennesker
skal få oppleve det samme som vi føler, et bedre liv. Det å kunne leke med barna
uten å måtte sette seg ned pga dårlig pust og overvekt. Ha en fantastisk søvn og
våkne uthvilt hver dag. Ønsker du å prestere bedre på jobb, trening eller i
hverdagen? Det fikk vi. Vil du oppleve det samme?

12:25  13:10
  

Gratis

Jeg ønsker å dele noen av mine erfaringer,
opplevelser og tanker. 

 Holdes av: Åse Helen Suleng
 

 Om det å være et bevisst menneske, et helt menneske, og hvorfor det er så viktig
og ta ansvar for seg selv. Om Healing og energiarbeid  hvordan kan det hjelpe,
hvordan heale seg selv og øke frekvensen Hjertelig Velkommen til mitt bidrag

13:20  14:05
  

Gratis

Bowen Teknikken – Fremtidens første valg for
optimal helse

 Holdes av: Vibeke Brems
 

Vibeke Brems deler sine 18 års erfaringer med Bowen Teknikken. Den ultimate
helhetsterapi som stimulerer kroppens egen evne til å reparere seg selv for akutte
og kroniske belastningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel og
skjelettsystemet samt stimulerer blod og lymfesystemet, slik at kroppen får

14:15  15:00
  

Gratis



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.

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.

17:00  18:30
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 14. OKTOBER  SAL 3

Norrøn mystikk
 Holdes av: Eli og Morten Wium

 
For vikingene var spådommen viktig del av den norrøne kulturen.Volver, seidmenn,
goder og gydjer hadde magiske evner. Men det var flere i samfunnet. Smeden
hadde slike magiske evner, så han hadde vikingene respekt får. Mye av den
alternative tro stammer tilbake fra våres forfedres arv. Morten og Eli vil fortelle om
dette. Eli har laget Vikingkortene og Morten er kjent fra vikingmiljøet. Han er en
dyktig smed. De vill fortelle om Vikingkortene og hvordan de kan brukes. Bli med inn
i våres forferdres visdom, som viser dere veien inni fremtiden.

11:30  12:15
  

Gratis

Ta helsen på alvor
 Holdes av: Carl O.Alsos & Magnhild Alsos

 
Trøtt av å være trøtt? Urolig mage? Vil du ha bedre søvn? Vi ønsker at mennesker
skal få oppleve det samme som vi føler, et bedre liv. Det å kunne leke med barna
uten å måtte sette seg ned pga dårlig pust og overvekt. Ha en fantastisk søvn og
våkne uthvilt hver dag. Ønsker du å prestere bedre på jobb, trening eller i
hverdagen? Det fikk vi. Vil du oppleve det samme?

12:25  13:10
  

Gratis

Jeg ønsker å dele noen av mine erfaringer,
opplevelser og tanker. 

 Holdes av: Åse Helen Suleng
 

 Om det å være et bevisst menneske, et helt menneske, og hvorfor det er så viktig
og ta ansvar for seg selv. Om Healing og energiarbeid  hvordan kan det hjelpe,
hvordan heale seg selv og øke frekvensen Hjertelig Velkommen til mitt bidrag

13:20  14:05
  

Gratis

Bowen Teknikken – Fremtidens første valg for
optimal helse

 Holdes av: Vibeke Brems
 

Vibeke Brems deler sine 18 års erfaringer med Bowen Teknikken. Den ultimate
helhetsterapi som stimulerer kroppens egen evne til å reparere seg selv for akutte
og kroniske belastningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel og
skjelettsystemet samt stimulerer blod og lymfesystemet, slik at kroppen får

14:15  15:00
  

Gratis

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.

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.

17:00  18:30
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 14. OKTOBER  SAL 3

Norrøn mystikk
 Holdes av: Eli og Morten Wium

 
For vikingene var spådommen viktig del av den norrøne kulturen.Volver, seidmenn,
goder og gydjer hadde magiske evner. Men det var flere i samfunnet. Smeden
hadde slike magiske evner, så han hadde vikingene respekt får. Mye av den
alternative tro stammer tilbake fra våres forfedres arv. Morten og Eli vil fortelle om
dette. Eli har laget Vikingkortene og Morten er kjent fra vikingmiljøet. Han er en
dyktig smed. De vill fortelle om Vikingkortene og hvordan de kan brukes. Bli med inn
i våres forferdres visdom, som viser dere veien inni fremtiden.

11:30  12:15
  

Gratis

Ta helsen på alvor
 Holdes av: Carl O.Alsos & Magnhild Alsos

 
Trøtt av å være trøtt? Urolig mage? Vil du ha bedre søvn? Vi ønsker at mennesker
skal få oppleve det samme som vi føler, et bedre liv. Det å kunne leke med barna
uten å måtte sette seg ned pga dårlig pust og overvekt. Ha en fantastisk søvn og
våkne uthvilt hver dag. Ønsker du å prestere bedre på jobb, trening eller i
hverdagen? Det fikk vi. Vil du oppleve det samme?

12:25  13:10
  

Gratis

Jeg ønsker å dele noen av mine erfaringer,
opplevelser og tanker. 

 Holdes av: Åse Helen Suleng
 

 Om det å være et bevisst menneske, et helt menneske, og hvorfor det er så viktig
og ta ansvar for seg selv. Om Healing og energiarbeid  hvordan kan det hjelpe,
hvordan heale seg selv og øke frekvensen Hjertelig Velkommen til mitt bidrag

13:20  14:05
  

Gratis

Bowen Teknikken – Fremtidens første valg for
optimal helse

 Holdes av: Vibeke Brems
 

Vibeke Brems deler sine 18 års erfaringer med Bowen Teknikken. Den ultimate
helhetsterapi som stimulerer kroppens egen evne til å reparere seg selv for akutte
og kroniske belastningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel og
skjelettsystemet samt stimulerer blod og lymfesystemet, slik at kroppen får

14:15  15:00
  

Gratis

mulighet for å restituere seg raskere. Som regel er 34 behandling tilstrekkelig for at
sykemeldte kan gå tilbake på jobben. Komplementærbehandlingen er helt unik og er
en meget skånsom og dyptvirkende terapiform. Er du oppriktig interessert i å hjelpe
mennesker med en bedre livskvalitet? Ser du deg om etter nytt yrke? Er du massør,
idrettsterapeut, personligtrener, akupunktør, fysioterapeut, sykepleier,
helsepersonell, osteopat eller aromaterapeut som ønsker å utvide behandlingene du
tilbyr med en fremtidsrettet og mer skånsom tilnærming å arbeide på? Da kan
utdannelsen som Bowenterapeut være nettopp den muligheten du søker.

Beskjeder fra guidene
 Holdes av: Karita F

 
Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et
impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre
siden.

15:10  15:55
  

Gratis

Manifester det du vil i livet ditt!
 Holdes av: Anne Schønning

 
Kom med et åpent sinn og forbered deg på å begynne å tenke nytt rundt hvordan
du kan manifestere det du vil ha i livet ditt. Forteller litt om Soul Realignment
modaliteten hvor jeg er en av få i Norge som kan utøve dette. Det handler om å
avdekke hva din Guddommelige sjel kan bidra med på denne planeten, hva slags
blokkeringer kan hindre deg i å bidra og erkjenne at en selv er ansvarlig for livet vi
lever.

16:05  16:50
  

Gratis

Alternative forklaringer på moderne diagnoser
 Holdes av: Frank Woldvik

 
Vår virkelighetsoppfatning er et resultat av menneskets behov for å kategorisere.
Slik er det også med diagnoser som ADHD, ADD, ME, Bipolaritet osv. Men hva er
egentlig en diagnose? Og hvorfor er mange av disse tilstandene (vitenskapelige og
målbare frekvenser). Forbundet med evner, bevissthet og klarsyn? Åndelige
fenomen bør møtes med åndelig kompetanse. Velkommen

17:00  17:45
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 14. OKTOBER  SAL 4

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  12:05
  

Gratis

Trommereise
 Holdes av: Dorte Leth
 

Trommereise/meditasjon. ( den sibirske tradisjon) Jeg guider dere i en trommereise.
En indre reise for å forbinde deg med naturen i deg. Få ro. Hvordan reisen blir
avhenger av energien som oppstår i gruppen, og hva spirits formidler. Trommereiser
og meditasjoner er ferskvare .

12:25  13:10
  

Gratis

Krystall healing 
 Holdes av: Adele Leyha

13:20  14:05
  

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



mulighet for å restituere seg raskere. Som regel er 34 behandling tilstrekkelig for at
sykemeldte kan gå tilbake på jobben. Komplementærbehandlingen er helt unik og er
en meget skånsom og dyptvirkende terapiform. Er du oppriktig interessert i å hjelpe
mennesker med en bedre livskvalitet? Ser du deg om etter nytt yrke? Er du massør,
idrettsterapeut, personligtrener, akupunktør, fysioterapeut, sykepleier,
helsepersonell, osteopat eller aromaterapeut som ønsker å utvide behandlingene du
tilbyr med en fremtidsrettet og mer skånsom tilnærming å arbeide på? Da kan
utdannelsen som Bowenterapeut være nettopp den muligheten du søker.

Beskjeder fra guidene
 Holdes av: Karita F

 
Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et
impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre
siden.

15:10  15:55
  

Gratis

Manifester det du vil i livet ditt!
 Holdes av: Anne Schønning

 
Kom med et åpent sinn og forbered deg på å begynne å tenke nytt rundt hvordan
du kan manifestere det du vil ha i livet ditt. Forteller litt om Soul Realignment
modaliteten hvor jeg er en av få i Norge som kan utøve dette. Det handler om å
avdekke hva din Guddommelige sjel kan bidra med på denne planeten, hva slags
blokkeringer kan hindre deg i å bidra og erkjenne at en selv er ansvarlig for livet vi
lever.

16:05  16:50
  

Gratis

Alternative forklaringer på moderne diagnoser
 Holdes av: Frank Woldvik

 
Vår virkelighetsoppfatning er et resultat av menneskets behov for å kategorisere.
Slik er det også med diagnoser som ADHD, ADD, ME, Bipolaritet osv. Men hva er
egentlig en diagnose? Og hvorfor er mange av disse tilstandene (vitenskapelige og
målbare frekvenser). Forbundet med evner, bevissthet og klarsyn? Åndelige
fenomen bør møtes med åndelig kompetanse. Velkommen

17:00  17:45
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 14. OKTOBER  SAL 4

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  12:05
  

Gratis

Trommereise
 Holdes av: Dorte Leth
 

Trommereise/meditasjon. ( den sibirske tradisjon) Jeg guider dere i en trommereise.
En indre reise for å forbinde deg med naturen i deg. Få ro. Hvordan reisen blir
avhenger av energien som oppstår i gruppen, og hva spirits formidler. Trommereiser
og meditasjoner er ferskvare .

12:25  13:10
  

Gratis

Krystall healing 
 Holdes av: Adele Leyha

13:20  14:05
  

mulighet for å restituere seg raskere. Som regel er 34 behandling tilstrekkelig for at
sykemeldte kan gå tilbake på jobben. Komplementærbehandlingen er helt unik og er
en meget skånsom og dyptvirkende terapiform. Er du oppriktig interessert i å hjelpe
mennesker med en bedre livskvalitet? Ser du deg om etter nytt yrke? Er du massør,
idrettsterapeut, personligtrener, akupunktør, fysioterapeut, sykepleier,
helsepersonell, osteopat eller aromaterapeut som ønsker å utvide behandlingene du
tilbyr med en fremtidsrettet og mer skånsom tilnærming å arbeide på? Da kan
utdannelsen som Bowenterapeut være nettopp den muligheten du søker.

Beskjeder fra guidene
 Holdes av: Karita F

 
Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et
impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre
siden.

15:10  15:55
  

Gratis

Manifester det du vil i livet ditt!
 Holdes av: Anne Schønning

 
Kom med et åpent sinn og forbered deg på å begynne å tenke nytt rundt hvordan
du kan manifestere det du vil ha i livet ditt. Forteller litt om Soul Realignment
modaliteten hvor jeg er en av få i Norge som kan utøve dette. Det handler om å
avdekke hva din Guddommelige sjel kan bidra med på denne planeten, hva slags
blokkeringer kan hindre deg i å bidra og erkjenne at en selv er ansvarlig for livet vi
lever.

16:05  16:50
  

Gratis

Alternative forklaringer på moderne diagnoser
 Holdes av: Frank Woldvik

 
Vår virkelighetsoppfatning er et resultat av menneskets behov for å kategorisere.
Slik er det også med diagnoser som ADHD, ADD, ME, Bipolaritet osv. Men hva er
egentlig en diagnose? Og hvorfor er mange av disse tilstandene (vitenskapelige og
målbare frekvenser). Forbundet med evner, bevissthet og klarsyn? Åndelige
fenomen bør møtes med åndelig kompetanse. Velkommen

17:00  17:45
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 14. OKTOBER  SAL 4

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  12:05
  

Gratis

Trommereise
 Holdes av: Dorte Leth
 

Trommereise/meditasjon. ( den sibirske tradisjon) Jeg guider dere i en trommereise.
En indre reise for å forbinde deg med naturen i deg. Få ro. Hvordan reisen blir
avhenger av energien som oppstår i gruppen, og hva spirits formidler. Trommereiser
og meditasjoner er ferskvare .

12:25  13:10
  

Gratis

Krystall healing 
 Holdes av: Adele Leyha

13:20  14:05
  

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.

Gratis

Din 6.sans
 Holdes av: JanErik Hanssen

 
JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder
foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan JanErik opplever det å være
klarsynt. Du kan stille spørsmål, eventuelt få hjelp med noe du måtte lure på. Han
gir deg en smakebit på hvordan du kan utvikle din egen klarsynthet / din 6.sans.

14:15  15:00
  

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.

15:10  16:10
  

Gratis

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.

16:20  17:05
  

Gratis

healing og selvhjelp fra det gamle japan, JIN SHIN
JYUTSU

 Holdes av: Dorte Leth
 

Jin shin jyutsu. Gammel japansk handson healing og selvhjelp. Gammel kunnskap
om kroppens indre viten og evner hentet tilbake og samlet av Giro Murai.
Samuraiene brukte teknikkene. En enkel og uhyre effektiv måte å hjelpe seg selv,
alle kan lære. Du lærer enkle kraftfulle "triks" på foredraget. Vi har nu mange i
Norge som har stor glede av jin shin jyutsu i hverdagen sin, Dorthe Leth har studert
jsj i 12 år, og underviser. Hun er administrator i Norge for Jsj international.

17:15  18:00
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 14. OKTOBER  SAL 5

Astrologi
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 
Astrologi og forholdet mellom Sjel (din evige individualitet  Jeg (din nåværende
personlighet) og Ego (Motstand og frykt i ditt jeg)

11:30  12:15
  

Gratis

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.

Gratis

Din 6.sans
 Holdes av: JanErik Hanssen

 
JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder
foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan JanErik opplever det å være
klarsynt. Du kan stille spørsmål, eventuelt få hjelp med noe du måtte lure på. Han
gir deg en smakebit på hvordan du kan utvikle din egen klarsynthet / din 6.sans.

14:15  15:00
  

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.

15:10  16:10
  

Gratis

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.

16:20  17:05
  

Gratis

healing og selvhjelp fra det gamle japan, JIN SHIN
JYUTSU

 Holdes av: Dorte Leth
 

Jin shin jyutsu. Gammel japansk handson healing og selvhjelp. Gammel kunnskap
om kroppens indre viten og evner hentet tilbake og samlet av Giro Murai.
Samuraiene brukte teknikkene. En enkel og uhyre effektiv måte å hjelpe seg selv,
alle kan lære. Du lærer enkle kraftfulle "triks" på foredraget. Vi har nu mange i
Norge som har stor glede av jin shin jyutsu i hverdagen sin, Dorthe Leth har studert
jsj i 12 år, og underviser. Hun er administrator i Norge for Jsj international.

17:15  18:00
  

Gratis
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 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 
Astrologi og forholdet mellom Sjel (din evige individualitet  Jeg (din nåværende
personlighet) og Ego (Motstand og frykt i ditt jeg)

11:30  12:15
  

Gratis

Hvor er vi og hvor skal vi?
 Holdes av: Elisabeth Henriksson

 
Kartlegging er en viktig del av å jobbe med helseutfodringer.

12:25  13:10
  

Gratis

Biofotoner & helse
 Holdes av: Wenche v/Biofoton Norge

 
Sliter du med smerter i kroppen? Sover du dårlig? Trenger du mer energi?
Biofotoner har en meget viktig rolle i vår kropp. Ønsker du å høre mer om hvordan
det å tilføre biofotoner kan gi mer energi, mindre smerter og bedre søvn? Tilførsel
av biofotonenergi kan også hjelpe både mennesker og dyr til å restituere fortere,
spesielt etter anstrengende aktivitet eller sykdom Kanskje dette er noe for deg?
www.biofotonnorge.no Tlf 95904488 Epost: wenche@mediumwenche.no

13:20  14:05
  

Gratis

Selvutvikling på et høyt nivå
 Holdes av: Thor Gundersen

 
Han er en unik og klarsynt spirituell Livsveileder, som har ubegrenset tilgang til alle
nivåer i universet. Han ser våre tidligere liv, retter opp i ubalanser, kommuniserer
med oss på cellenivå og forteller oss i tall hvordan det står til med oss. Han har over
20 års erfaring innen naturmedisin og kinesiologi. Jeg skal sette i gang prosesser på
publikum slik at en opprydding starter i kroppen.

14:15  15:15
  

Pris: 200,

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.

15:25  16:10
  

Gratis

The board of Angels
 Holdes av: Naomi Sol

 
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.

16:20  17:05
  

Gratis

« GUNALIGHT Skaper energiflyt i energibanene i
kroppen

 Holdes av: Tom Tellefsen
 

Endelig et produkt som virker uten bivirkninger. Enkelt, smertefritt og ufarlig. Bruk
det selv hjemme eller på reise. Du kan enkelt behandle deg selv med Gunalight. Og
det beste er at du ikke trenger noen forkunnskaper for å klare det. Alt du behøver er
å følge våre anbefalinger. Norsk oppfinnelse som det er brukt over 10 år for å
utvikle. Oppfinnelsen er omsøkt patentert og ingen andre i verden kan tilby dette
produktet. Ikke noe er mer naturlig enn å behandle energi med energi! Kroppen din
består av energi og derfor kan Gunalight lysenergi virke positivt på mange ulike
ting."

17:15  18:00
  

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
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