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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 VÅR 2019

G8

(U)endelig  en podcast om å finne sin sannhet
 Dette er podcasten for deg som ønsker å gå dypere inn i de store spørsmålene om

hvordan livet henger sammen. I (U)endelig går vi dypt og brutalt inn i livet slik det
faktisk er uten fasade og fordommer. Vi er Øystein Rabbe og Ulf Tønder Flittig, og
du kan høre alle våre episoder gratis på nett.
rabbe@me.com | Tlf: 411 45 186

Holder
foredrag

  
 

N1 Access Bars v/Bente Stamoen
 Automatskrift, AccessBars  og AccessBodyprosess lærer.

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

Holder
foredrag

  
 

Q1
Änglaportalen

 Vägleder i din personliga utveckling, även budskap. Försäljning av unika pratglada
Pendlar, Smycken, Lyckopåsar, Tarot/Orakelkort. Ljus & Kärlek Medium Carina &
Djurkommunikatör Eva
www.anglaportalen.se | info@anglaportalen.se | Tlf: 0700909917

Holder
foredrag

  
 

U6
Annes Life Coaching

 Intuitiv veiledning med Tarot, numerologi og 9star Qi. 25 års erfaring. Gode
tilbakemeldinger. Salg av krystaller, hellig geometri, samt yogavesker.
www.tarotnorge.net | annekarin.lyyshaug@gmail.com | Tlf: 476 75 664

 
 

U9 Astrid Olsen
 Klarsynt. Kirurgisk healing. Holder foredrag om småfolket/naturens engler/feer.

Tlf: 45 60 10 17

Holder
foredrag

  
 

N19
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

  
 

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

P11 Bjørk Studio
 Klær / Bærekraftig / Yoga

bjorkstudio.no | nina@bjorkstudio.no | Tlf: 47 30 19 28

 
 

R710
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

  
 

P4
Brita Anjana

 Brita Anjana tilbyr kunst og kultur og utfører coaching, healing og sjamanisme.
Brita Anjana Skuterud utfører healing, coaching, sjamanisme og har med
sjamanverktøy, runer og olje, akrylbilder m.m.
www.britaoasen.com | britaoasen@bbnett.no | Tlf: 40 24 93 70

Holder
foredrag

  
 

U12

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

Holder
foredrag

  
 

N15
Colourscope

 Din Personlige Indre Farge® En ny Tankegang. Colourcopet representerer en helt
ny måte å tenke farger på. Vi må for eksempel glemme de fargene vi tradisjonelt
mener at vi kler. De kan kanskje stå godt til hud og hår, men de kler ikke sjelen
vår. Finn og Kjenn Din sjels Fargeskala!

Holder
foredrag

  
 

U2
Cosmopharma v/ Anette Persson

 Cosmopharma har produkter innen hudpleie, makeup,helse, samt farge og stil.
Serier basert på energigivende ingredienser fra naturen, Barefaced Beauty mineral
vegansk makeup Soft Hand kr 50. Gode tilbud!!
anettmilion@gmail.com | Tlf: 917 72 744

 
 

N12

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

Ansiktsanalyse. Han kan gi deg svar på alt du måtte ha og kan hjelpe deg å se og
løse problemene dine ved å gi deg en spennende Livsanalyse. Han er Norges og
verdenskjent for sine spådommer.
www.yangz.com | yangz@yangz.com

Holder
foredrag
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G7 Elisabeth Lian
 Klarsynt veiledning via Tarot og spillkort.

www.elisabethlian.no

 
 

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

  
 

U7

Essentia Nobilis
 Er et nederlandsk firma hvis hensikt er enkel: framskaffe essensielle eteriske oljer,

kaldpressede vegetabilske oljer og synergier. Alt er rent for bruk i ren,
vitenskapelig, holistisk og terapeutisk aromaterapi. Våre eteriske og vegetabilske
oljer er garantert rene og nyproduserte.
www.essentianobilis.com | essentianobilis@gmail.com | Tlf: 31 619181539

 
 

N17
Eva Lill Larsen

 Klarsynt og Healing. KanaliseringMedium. Kjent fra en mengde ukeblader. Les
bl.a. mer om Eva Lill i Norsk Ukeblad: www.klikk.no
www.evalill.com | Tlf: 90 16 90 20

 
 

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

 
 

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

 
 

N8
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

 
 

U4 Gunn Elisabeth Hillestad
 Å revitalisere vår indre og ytre energi  en reise til havet i Andalusia.

gunnswork@hotmail.com | Tlf: 92 26 21 08

 
 

P6
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

  
 



P15 Hege Haaland
 Hege Haaland er utdannet jurist, astrolog og Tarotist. I tillegg til å yte tjenester

innen astrologi og Tarot tilbyr Hege Haaland livsveiledning.
hegehaa@online.no | Tlf: 99 77 74 34

Holder
foredrag

  
 

N6
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

 
 

N4
Inspiratorskolen v/Trond Engen

 Trippel Auratest. Lær mye nytt om din aura. Aurafoto med nyeste Auravideo7,
erfaren tolkning av din aura på både følelsesmessig og åndelig plan, chakra og
personlighetstest. Råd via englekort og kanalisert håndskrift.
www.inspiratorskolen.no | troen@online.no | Tlf: 90 11 55 84

 
 

N18 IZZA
 Tarot.

 
 

P18
Jung Shim Norway

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

Holder
foredrag

  
 

P20 Karita F
 Kanalisering.

annbritflo@gmail.no

Holder
foredrag

  
 

N14
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

  
 

P9 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

 
 

N3
Lisa Regine Holst Healer og Klarsynt

 Mine kunnskaper er medfødt og jeg utfører tjenester innenfor et ganske bredt
spekter innen det spirituelle.
www.lysarbeider.no | lisaregine@hotmail.com | Tlf: 99 22 71 76

 
 

G4
Medium Forlag

 Medium er det helt naturlige alternativ for deg som er nysgjerrig på virkeligheten
du ikke kan se med det blotte øye. Les om selvutvikling, paranormale fenomen,
astrologi, helse og terapi, helseprodukter, reiseliv for kropp og sjel og mye mer.
www.mediumforlag.no | post@mediumforlag.no | Tlf: 46 00 48 00

 
 

N7A
Medium Wenche Tømmervik

 Mediumskap, healing, kranio sakral behandling, foredrag, kurs, individuelle
samtaler. Salg av egne CD’er.
www.tommervik.no | wenche@tommervik.no | Tlf: 90 66 06 94

Holder
foredrag

  
 

G1 Mette Høyland
 Klarsynt medium.

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

 
 

MYSTICA

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

søker helse, kropp sjel eller sinn. Med min.3000 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

 Supreme Teacher og Hovedlærer for Universiell Hvit Tids Healing og Kirurgisk
Healing i Norge. Medium, ser og snakker med guider/hjelpere. Ser tidligere liv og
fremtiden. Finner dyr. Kjent i media.
www.naomisol.no | post@naomisol.no | Tlf: 92 23 14 79

Holder
foredrag

 Holder
workshop

 

R5 Natura Vitalis
 Kosttilskudd.

https://meinenatur.naturavitalis.de | claudia.sedelmayer@gmail.com | Tlf: 95 72 56 03
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R5 Natura Vitalis
 Kosttilskudd.
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G4  NOAH   for dyrs rettigheter
 Frivillig organisasjon som fremmer dyrs rettigheter.

P22
Palli & Johanna

 Fotograf auraen din med en Aurakamera  det opprinnelige kameraet med polaroid
foto. Både Palli og Johanna er medium og helbreder. Kurs i Alicante, Island og
Sverige. (Palli er fra Island Johanna er svensk.)
www.silverek.se | johanna.brahe@hotmail.com

Holder
foredrag

  
 

P4

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

Saltsteinlamper, smykker, steinkjeder, pendler m.m. Sett aura siden 1958  foretar
Auralesing  Aurarensing m.m . Kjente kreftene til krystaller første gang i 1974.
Utfører Krystall healing og rensing av hus.
www.paulskrystaller.com | pabuskum@bbnett.no | Tlf: 40 24 93 70

Holder
foredrag

  
 

P21 Phil Phillips
 ClairvoyantMediumTarot. Holder spennende foredrag om det å være medium.

clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

  
 

G10 Propolife
 Propolis produkter. Aloe Vera.

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

 
 

U3

Rainbow Reiki og White Feather Shamanic School
 Yasmine er spirituell lærer og en av hennes ekspertise er å jobbe med kvinner og

kvinnelige temaer på tre språk: Norsk, Spansk og Engelsk. JanErik sin spesialitet
er massasje, muskel idrettsterapi og øreakupunktur. Sammen jobber de som
profesjonelle Rainbow Reiki® terapeuter.
jcgrosand@hotmail.com

Holder
foredrag

  
 

RISØR 
SAL 1

Risør Steinsenter
 Salg av krystaller/steiner/smykker, stort utvalg til greie priser. Butikkadresse:

Havnegata 3, Risør
henhil@online.no

 
 

R1/R2
Sariel

 Sariel har et bredt utvalg av drømmefangere, healingprodukter, smykker,
krystallkuler, røkelse, buddha, krystaller og ellers alt innen det alternative. Vi
fokuserer på kvalitet og riktig pris. Ta gjerne en titt på nettbutikken vår.
www.sariel.no | info@sariel.no | Tlf: 91 69 46 03

 
 

N5 Share Norge
 Informasjon.

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

Holder
foredrag

  
 

N10A Sophia Lea
 Astrolog, forfatter, programleder, mindfulness og livsstilscoach, kurs og

Holder
foredrag
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foredrag



foredragsholder. Sophia har hatt egne tv programmer om vår tids åndelige søken
på tv2 og skrevet flere bøker omastrologi og parforhold, deltatt i tvdebatter, vært
fast astrolog for God Morgen Norge m.m.
www.sophialea.no | Tlf: 95 90 66 33

 
 

P14 Therese Marie M. Hussein
 Vinneren av "Jakten på den 6.sans i 2009" Tarot.

Holder
workshop

 

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

 

P17 Universal Helseprodukter AS
 Salg av kremer, gurkemeiekapsler,zeolitt pulver, Kambucha drikk m.m.

www.universalhelseprodukter.no | daniel@universalhelseprodukter.no | Tlf: 22 69 24 12

 
 

P13
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

  
 

NOAH   for dyrs rettigheter
 Frivillig organisasjon som fremmer dyrs rettigheter.

P22
Palli & Johanna

 Fotograf auraen din med en Aurakamera  det opprinnelige kameraet med polaroid
foto. Både Palli og Johanna er medium og helbreder. Kurs i Alicante, Island og
Sverige. (Palli er fra Island Johanna er svensk.)
www.silverek.se | johanna.brahe@hotmail.com

Holder
foredrag

  
 

P4

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

Saltsteinlamper, smykker, steinkjeder, pendler m.m. Sett aura siden 1958  foretar
Auralesing  Aurarensing m.m . Kjente kreftene til krystaller første gang i 1974.
Utfører Krystall healing og rensing av hus.
www.paulskrystaller.com | pabuskum@bbnett.no | Tlf: 40 24 93 70

Holder
foredrag

  
 

P21 Phil Phillips
 ClairvoyantMediumTarot. Holder spennende foredrag om det å være medium.

clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

  
 

G10 Propolife
 Propolis produkter. Aloe Vera.

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

 
 

U3

Rainbow Reiki og White Feather Shamanic School
 Yasmine er spirituell lærer og en av hennes ekspertise er å jobbe med kvinner og

kvinnelige temaer på tre språk: Norsk, Spansk og Engelsk. JanErik sin spesialitet
er massasje, muskel idrettsterapi og øreakupunktur. Sammen jobber de som
profesjonelle Rainbow Reiki® terapeuter.
jcgrosand@hotmail.com

Holder
foredrag

  
 

RISØR 
SAL 1

Risør Steinsenter
 Salg av krystaller/steiner/smykker, stort utvalg til greie priser. Butikkadresse:

Havnegata 3, Risør
henhil@online.no

 
 

R1/R2
Sariel

 Sariel har et bredt utvalg av drømmefangere, healingprodukter, smykker,
krystallkuler, røkelse, buddha, krystaller og ellers alt innen det alternative. Vi
fokuserer på kvalitet og riktig pris. Ta gjerne en titt på nettbutikken vår.
www.sariel.no | info@sariel.no | Tlf: 91 69 46 03

 
 

N5 Share Norge
 Informasjon.

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

Holder
foredrag

  
 

N10A Sophia Lea
 Astrolog, forfatter, programleder, mindfulness og livsstilscoach, kurs og

Holder
foredrag

foredragsholder. Sophia har hatt egne tv programmer om vår tids åndelige søken
på tv2 og skrevet flere bøker omastrologi og parforhold, deltatt i tvdebatter, vært
fast astrolog for God Morgen Norge m.m.
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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
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Clairvoyant/Medium
 Holdes av: Phil Phillips

 
Han er født med synske evner. For over 32 år siden ble han et medium. Phil vil
fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.
Foredraget er på engelsk. Møt Phil som tar turen fra England bare for å møte sitt
norske publikum.

11:30  12:15
  

Gratis

Medium på scenen
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Wenche Tømmervik har jobbet som medium i mange år Og er en av Norges mest
dyktige scenemedium. Er det en av dine kjente og kjære som kommer med en
hilsen denne gangen?

12:25  13:10
  

Gratis

Hvordan være et medium
 Holdes av: Therese Hussein

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

13:20  14:05
  

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser

 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang
 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra
sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

14:15  15:15
  

Gratis

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

15:25  16:10
  

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

16:20  17:05
  

Gratis



FOREDRAG / WORKSHOP
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De usynlige blant oss
 Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30  12:15
  

Gratis

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.

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

Fra det dypeste mørke til et lykkelig liv
 Holdes av: Rainbow Reiki Terapeutene

 
I dette foredraget får du innblikk i en unik reise fra dyp depresjon og ingen lyst til å
leve, til et liv fylt av glede og mening. Hva er tilgivelsen og hvorfor er det så viktig
for personlighetsutvikling og spiritualitet? Tips om hva du kan gjøre selv.

14:15  15:00
  

Gratis

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 
Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du
kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

15:10  15:55
  

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.

16:05  16:50
  

Gratis

Storseanse
 Holdes av: Palli og Johanna

 
Palli och Johanna arbetar tillsammans under storseansen. Man må kunna en del
engelsk då Palli (islänning) pratar mest engelsk. Johanna kommunicerar på Svenska.
Vi kommunicerar med dina nära och kära på andra sidan. Vi är lärda under den
engelska traditionen. Palli har sedan han varit liten sett änglar och energier.
Tillsammans skapar vi ett rum av kärlek och förståelse.

17:00  18:00
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 23. FEBRUAR  SAL 3

Magisk bruk av Runer
 Holdes av: Brita Anjana

 
Runebruk i magiens tjeneste. Brita er en av få som behersker bruk av runer i Norge.
Få innføring i denne eldgamle magien.

11:30  12:15
  

Gratis

Aurafarger og deres betydning
 Holdes av: AuraVisjon

 
NYHET: Vi har nå det aller nyeste innen Aurafoto med 3D bilder, og rapporter på
mange språk – inkludert dansk. Vi forteller om de ulike betydningene av fargene i
Auraen og i Chakraene. Hvor fargene er plassert kan ha forskjellig betydning – og
om det er i auraen eller i et chakra. Kan chakraene ha ”feil” farge, og hva betyr i så
fall det? Er det sant at Auraen endrer seg hele tiden – og hvorfor skal man da ta
aurabilde? Du får et innblikk i betydningen av fargene som gjør at du kan forstå deg
selv bedre.

12:25  13:10
  

Gratis

Krystallhealing
 Holdes av: Paul Arve Buskum

 
Paul har praktisert Krystallhealing siden 2007 og har fått mange positive
tilbakemeldinger. På foredraget vil jeg dele noen av mine erfaringer med bl.a.
hvordan bruke krystaller rundt eller på kroppen for å gi deg healing.

13:20  14:05
  

Gratis

AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 
AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din
personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.
AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å
gjøre noe med tingene.

14:15  15:00
  

Gratis

Veien til det gode liv med Astrocoaching
 Holdes av: Sophia Lea

 
Et spennende og lærerikt foredrag. Målet er å være på plass i eget liv, ha klarhet,
retning og åpne opp for egen kjærlighetskraft og kreativitet. Astrocoaching hjelper
deg til å få et større innblikk i deg selv og dine muligheter. Frigjør deg fra fortidens
anger og fremtidens bekymringer, finn gleden i hverdagen og få det livet du ønsker.

15:10  15:55
  

Gratis
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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

Automatskrift og AcessBars!
 Holdes av: Bente Stamoen

 
Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.
Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen
forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,
det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i
hverdagen. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i
kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape
vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre
healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for
å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende
situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

17:00  17:45
  

Gratis

Seanse  Tidligere liv
 Holdes av: Borak Lovian

 
Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange
ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om
reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,
naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for
å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i
salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd
både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i
livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

18:00  19:30
  

Pris: 200,
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Föreläsning om Djurkommunikation
 Holdes av: Anglaportalen

 
Jag som föreläser heter Eva och är delägare i Änglaportalen. Jag har arbetat med
djur i många år. Som djurkommunikatör använder jag mig av min telepatiska
förmåga, jag är även utbildad Medium. När jag tar kontakt med djuret, ser jag bla.
hur dess aura ser ut. På föreläsningen kommer jag berätta mer om hur jag arbetar
med djuren och även lära dig hur du själv kan kommunicera med ditt djur i
vardagen. Tag gärna med en bild på ditt djur. Välkommen, Eva

11:30  12:15
  

Gratis

Mediumseanse og guidet meditasjon
 Holdes av: Camilla Ekelund

 
Camilla Ekelund har drevet Center Enter Motivation siden 2012. Hun har en
utdannelse som livsveileder ved Iliana Akademiet i Oslo og presenterer Iliana
modellen og hvordan jobbing med chakraene kan bidra til bedre helse. I tillegg skal
hun sertifisere seg i mediumskap til våren og avslutter derfor foredraget med en
mediumseanse. På sin stand tilbyr hun små massasjeputer og readinger for halv
pris. Gå gjerne inn på hennes nettside: www.centerentermotivation.com

12:25  13:10
  

Gratis

Astrologi og bevissthet
 Holdes av: Hege Haaland

 
Ingen kan si med sikkerhet hva bevissthet er, hvor den kommer og hvorfor vi blir,

13:20  14:05
  

Gratis
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utdannelse som livsveileder ved Iliana Akademiet i Oslo og presenterer Iliana
modellen og hvordan jobbing med chakraene kan bidra til bedre helse. I tillegg skal
hun sertifisere seg i mediumskap til våren og avslutter derfor foredraget med en
mediumseanse. På sin stand tilbyr hun små massasjeputer og readinger for halv
pris. Gå gjerne inn på hennes nettside: www.centerentermotivation.com

12:25  13:10
  

Gratis

Astrologi og bevissthet
 Holdes av: Hege Haaland

 
Ingen kan si med sikkerhet hva bevissthet er, hvor den kommer og hvorfor vi blir,

13:20  14:05
  

Gratis

eller er, bevisste om noe og arbeider for øke den på enkelte felt og i andre tilfelle
"stikker hodet dypere og dypere i sanden". Hege Haaland vil i sitt foredrag belyse
forholdet mellom bevissthet og astrologi.

Den nye tidsalder på terskelen til store
forandringer

 Holdes av: Share Norge
 

Planeten Jorden forflytter seg nå fra et stjernebilde til et annet: Vannmannens
tidsalder fører til at nye energier kommer inn i verden, samtidig som energiene fra
Fiskenes tidsalder svekkes. Disse forskjellige energiene fører til konflikt og uro i
verden. I denne forandringsprosessen vender nå er stor gruppe av Visdommens
Mestre med Verdenslæreren Maitreya i spissen tilbake til vårt eksistensplan for å
inspirere oss til rettferdighet, fred og større ansvar for miljøet. Hvilke endringer fører
dette til?

14:15  15:00
  

Gratis

Healing Your Inherited Patterns
 Holdes av: Jung Shim

 
At Jung Shim we understand that people's energy can be affected by the history and
energy of their family. This we call karma. As people strive for a healthier and
happier life through dietary changes, selfdevelopment and spiritual work, they often
find they have blockages they just cannot shift. Ancestor healing can be the change
people are looking for to heal their karma and family patterns.

15:10  15:55
  

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.

16:05  17:05
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 1

Clairvoyant/Medium
 Holdes av: Phil Phillips

 
Han er født med synske evner. For over 32 år siden ble han et medium. Phil vil
fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.
Foredraget er på engelsk. Møt Phil som tar turen fra England bare for å møte sitt
norske publikum.

11:30  12:15
  

Gratis

Kranio sakral behandling
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
KRANIO SAKRAL BEHANDLING  Wenche Tømmervik 11 års erfaring Sliter du med
diffuse plager? Ryggsmerter? Vondt i hodet? Vanskelig å trekke pusten skikkelig?
Problemer med korsryggen? Kald på beina? Nakkesmerter? Da kan KRANIO SAKRAL
behandling være noe for deg. Lette trykk og dreiebevegelser for å løsne det som har
satt seg fast. Målet er å bedre sirkulasjon, Koordinering og bevegelse.

12:25  13:10
  

Gratis

Ønsker du mer kreativitet og flyt i din hverdag?
 

13:20  14:05
  

eller er, bevisste om noe og arbeider for øke den på enkelte felt og i andre tilfelle
"stikker hodet dypere og dypere i sanden". Hege Haaland vil i sitt foredrag belyse
forholdet mellom bevissthet og astrologi.

Den nye tidsalder på terskelen til store
forandringer

 Holdes av: Share Norge
 

Planeten Jorden forflytter seg nå fra et stjernebilde til et annet: Vannmannens
tidsalder fører til at nye energier kommer inn i verden, samtidig som energiene fra
Fiskenes tidsalder svekkes. Disse forskjellige energiene fører til konflikt og uro i
verden. I denne forandringsprosessen vender nå er stor gruppe av Visdommens
Mestre med Verdenslæreren Maitreya i spissen tilbake til vårt eksistensplan for å
inspirere oss til rettferdighet, fred og større ansvar for miljøet. Hvilke endringer fører
dette til?

14:15  15:00
  

Gratis

Healing Your Inherited Patterns
 Holdes av: Jung Shim

 
At Jung Shim we understand that people's energy can be affected by the history and
energy of their family. This we call karma. As people strive for a healthier and
happier life through dietary changes, selfdevelopment and spiritual work, they often
find they have blockages they just cannot shift. Ancestor healing can be the change
people are looking for to heal their karma and family patterns.

15:10  15:55
  

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.

16:05  17:05
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 1

Clairvoyant/Medium
 Holdes av: Phil Phillips

 
Han er født med synske evner. For over 32 år siden ble han et medium. Phil vil
fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.
Foredraget er på engelsk. Møt Phil som tar turen fra England bare for å møte sitt
norske publikum.

11:30  12:15
  

Gratis

Kranio sakral behandling
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
KRANIO SAKRAL BEHANDLING  Wenche Tømmervik 11 års erfaring Sliter du med
diffuse plager? Ryggsmerter? Vondt i hodet? Vanskelig å trekke pusten skikkelig?
Problemer med korsryggen? Kald på beina? Nakkesmerter? Da kan KRANIO SAKRAL
behandling være noe for deg. Lette trykk og dreiebevegelser for å løsne det som har
satt seg fast. Målet er å bedre sirkulasjon, Koordinering og bevegelse.

12:25  13:10
  

Gratis

Ønsker du mer kreativitet og flyt i din hverdag?
 

13:20  14:05
  



eller er, bevisste om noe og arbeider for øke den på enkelte felt og i andre tilfelle
"stikker hodet dypere og dypere i sanden". Hege Haaland vil i sitt foredrag belyse
forholdet mellom bevissthet og astrologi.

Den nye tidsalder på terskelen til store
forandringer

 Holdes av: Share Norge
 

Planeten Jorden forflytter seg nå fra et stjernebilde til et annet: Vannmannens
tidsalder fører til at nye energier kommer inn i verden, samtidig som energiene fra
Fiskenes tidsalder svekkes. Disse forskjellige energiene fører til konflikt og uro i
verden. I denne forandringsprosessen vender nå er stor gruppe av Visdommens
Mestre med Verdenslæreren Maitreya i spissen tilbake til vårt eksistensplan for å
inspirere oss til rettferdighet, fred og større ansvar for miljøet. Hvilke endringer fører
dette til?

14:15  15:00
  

Gratis

Healing Your Inherited Patterns
 Holdes av: Jung Shim

 
At Jung Shim we understand that people's energy can be affected by the history and
energy of their family. This we call karma. As people strive for a healthier and
happier life through dietary changes, selfdevelopment and spiritual work, they often
find they have blockages they just cannot shift. Ancestor healing can be the change
people are looking for to heal their karma and family patterns.

15:10  15:55
  

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.

16:05  17:05
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 1

Clairvoyant/Medium
 Holdes av: Phil Phillips

 
Han er født med synske evner. For over 32 år siden ble han et medium. Phil vil
fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.
Foredraget er på engelsk. Møt Phil som tar turen fra England bare for å møte sitt
norske publikum.

11:30  12:15
  

Gratis

Kranio sakral behandling
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
KRANIO SAKRAL BEHANDLING  Wenche Tømmervik 11 års erfaring Sliter du med
diffuse plager? Ryggsmerter? Vondt i hodet? Vanskelig å trekke pusten skikkelig?
Problemer med korsryggen? Kald på beina? Nakkesmerter? Da kan KRANIO SAKRAL
behandling være noe for deg. Lette trykk og dreiebevegelser for å løsne det som har
satt seg fast. Målet er å bedre sirkulasjon, Koordinering og bevegelse.

12:25  13:10
  

Gratis

Ønsker du mer kreativitet og flyt i din hverdag?
 

13:20  14:05
  

eller er, bevisste om noe og arbeider for øke den på enkelte felt og i andre tilfelle
"stikker hodet dypere og dypere i sanden". Hege Haaland vil i sitt foredrag belyse
forholdet mellom bevissthet og astrologi.

Den nye tidsalder på terskelen til store
forandringer

 Holdes av: Share Norge
 

Planeten Jorden forflytter seg nå fra et stjernebilde til et annet: Vannmannens
tidsalder fører til at nye energier kommer inn i verden, samtidig som energiene fra
Fiskenes tidsalder svekkes. Disse forskjellige energiene fører til konflikt og uro i
verden. I denne forandringsprosessen vender nå er stor gruppe av Visdommens
Mestre med Verdenslæreren Maitreya i spissen tilbake til vårt eksistensplan for å
inspirere oss til rettferdighet, fred og større ansvar for miljøet. Hvilke endringer fører
dette til?

14:15  15:00
  

Gratis

Healing Your Inherited Patterns
 Holdes av: Jung Shim

 
At Jung Shim we understand that people's energy can be affected by the history and
energy of their family. This we call karma. As people strive for a healthier and
happier life through dietary changes, selfdevelopment and spiritual work, they often
find they have blockages they just cannot shift. Ancestor healing can be the change
people are looking for to heal their karma and family patterns.

15:10  15:55
  

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.

16:05  17:05
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 1

Clairvoyant/Medium
 Holdes av: Phil Phillips

 
Han er født med synske evner. For over 32 år siden ble han et medium. Phil vil
fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.
Foredraget er på engelsk. Møt Phil som tar turen fra England bare for å møte sitt
norske publikum.

11:30  12:15
  

Gratis

Kranio sakral behandling
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
KRANIO SAKRAL BEHANDLING  Wenche Tømmervik 11 års erfaring Sliter du med
diffuse plager? Ryggsmerter? Vondt i hodet? Vanskelig å trekke pusten skikkelig?
Problemer med korsryggen? Kald på beina? Nakkesmerter? Da kan KRANIO SAKRAL
behandling være noe for deg. Lette trykk og dreiebevegelser for å løsne det som har
satt seg fast. Målet er å bedre sirkulasjon, Koordinering og bevegelse.

12:25  13:10
  

Gratis

Ønsker du mer kreativitet og flyt i din hverdag?
 

13:20  14:05
  Holdes av: Øystein Rabbe

 Er det en sammenheng mellom åndelighet og kreativitet? Det sies jo at talent er noe
du er født med? Enten du ønsker å tenke større og friere, du ønsker å bli mer
kunstnerisk og kreativ, føler du står litt fast i gamle mønstre eller bare vil ha mer
lekenhet og livsglede i livet ditt  da er dette foredraget akkurat noe for deg. I dette
foredraget viser Øystein Rabbe universelle prinsipper om hvordan livet henger
sammen og hvordan du med dette kan skape mer flyt i din hverdag. Du vil få
innblikk i en utvidet forståelse for hva som skal til for å pleie de delene av deg selv
hvor nyskapning kommer fra.

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser

 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang
 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra
sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

14:15  15:15
  

Gratis

Hvordan være et medium
 Holdes av: Therese Hussein

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

15:25  16:10
  

Gratis

Medium på scenen
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Wenche Tømmervik har jobbet som medium i mange år Og er en av Norges mest
dyktige scenemedium. Er det en av dine kjente og kjære som kommer med en
hilsen denne gangen?

16:20  17:05
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 2

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 
Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du
kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

11:30  12:15
  

Gratis

Universell Hvit Tids Healing med englene og våre
lysskip

 Holdes av: Naomi Sol
 

Denne healingen er i samklang med mennesket, og er tilpasset etter dets
forutsetninger og behov for å gi og ta imot healing. Du får også sterk kontakt med
dine hjelpere, engler og andre vesener i universet. Foredraget avsluttes med øvelser
for å åpne opp intuisjonen. Nye øvelser på Universiell Hvit Tids Healing, der vi
jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra
Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

12:25  13:10
  

Gratis

Fra det dypeste mørke til et lykkelig liv
 Holdes av: Rainbow Reiki Terapeutene

 
I dette foredraget får du innblikk i en unik reise fra dyp depresjon og ingen lyst til å
leve, til et liv fylt av glede og mening. Hva er tilgivelsen og hvorfor er det så viktig
for personlighetsutvikling og spiritualitet? Tips om hva du kan gjøre selv.

13:20  14:05
  

Gratis

Holdes av: Øystein Rabbe
 Er det en sammenheng mellom åndelighet og kreativitet? Det sies jo at talent er noe

du er født med? Enten du ønsker å tenke større og friere, du ønsker å bli mer
kunstnerisk og kreativ, føler du står litt fast i gamle mønstre eller bare vil ha mer
lekenhet og livsglede i livet ditt  da er dette foredraget akkurat noe for deg. I dette
foredraget viser Øystein Rabbe universelle prinsipper om hvordan livet henger
sammen og hvordan du med dette kan skape mer flyt i din hverdag. Du vil få
innblikk i en utvidet forståelse for hva som skal til for å pleie de delene av deg selv
hvor nyskapning kommer fra.

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser

 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang
 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra
sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

14:15  15:15
  

Gratis

Hvordan være et medium
 Holdes av: Therese Hussein

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

15:25  16:10
  

Gratis

Medium på scenen
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Wenche Tømmervik har jobbet som medium i mange år Og er en av Norges mest
dyktige scenemedium. Er det en av dine kjente og kjære som kommer med en
hilsen denne gangen?

16:20  17:05
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 2

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 
Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du
kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

11:30  12:15
  

Gratis

Universell Hvit Tids Healing med englene og våre
lysskip

 Holdes av: Naomi Sol
 

Denne healingen er i samklang med mennesket, og er tilpasset etter dets
forutsetninger og behov for å gi og ta imot healing. Du får også sterk kontakt med
dine hjelpere, engler og andre vesener i universet. Foredraget avsluttes med øvelser
for å åpne opp intuisjonen. Nye øvelser på Universiell Hvit Tids Healing, der vi
jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra
Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

12:25  13:10
  

Gratis

Fra det dypeste mørke til et lykkelig liv
 Holdes av: Rainbow Reiki Terapeutene

 
I dette foredraget får du innblikk i en unik reise fra dyp depresjon og ingen lyst til å
leve, til et liv fylt av glede og mening. Hva er tilgivelsen og hvorfor er det så viktig
for personlighetsutvikling og spiritualitet? Tips om hva du kan gjøre selv.

13:20  14:05
  

Gratis



Holdes av: Øystein Rabbe
 Er det en sammenheng mellom åndelighet og kreativitet? Det sies jo at talent er noe

du er født med? Enten du ønsker å tenke større og friere, du ønsker å bli mer
kunstnerisk og kreativ, føler du står litt fast i gamle mønstre eller bare vil ha mer
lekenhet og livsglede i livet ditt  da er dette foredraget akkurat noe for deg. I dette
foredraget viser Øystein Rabbe universelle prinsipper om hvordan livet henger
sammen og hvordan du med dette kan skape mer flyt i din hverdag. Du vil få
innblikk i en utvidet forståelse for hva som skal til for å pleie de delene av deg selv
hvor nyskapning kommer fra.

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser

 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang
 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra
sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

14:15  15:15
  

Gratis

Hvordan være et medium
 Holdes av: Therese Hussein

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

15:25  16:10
  

Gratis

Medium på scenen
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Wenche Tømmervik har jobbet som medium i mange år Og er en av Norges mest
dyktige scenemedium. Er det en av dine kjente og kjære som kommer med en
hilsen denne gangen?

16:20  17:05
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 2

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 
Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du
kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

11:30  12:15
  

Gratis

Universell Hvit Tids Healing med englene og våre
lysskip

 Holdes av: Naomi Sol
 

Denne healingen er i samklang med mennesket, og er tilpasset etter dets
forutsetninger og behov for å gi og ta imot healing. Du får også sterk kontakt med
dine hjelpere, engler og andre vesener i universet. Foredraget avsluttes med øvelser
for å åpne opp intuisjonen. Nye øvelser på Universiell Hvit Tids Healing, der vi
jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra
Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

12:25  13:10
  

Gratis

Fra det dypeste mørke til et lykkelig liv
 Holdes av: Rainbow Reiki Terapeutene

 
I dette foredraget får du innblikk i en unik reise fra dyp depresjon og ingen lyst til å
leve, til et liv fylt av glede og mening. Hva er tilgivelsen og hvorfor er det så viktig
for personlighetsutvikling og spiritualitet? Tips om hva du kan gjøre selv.

13:20  14:05
  

Gratis

Holdes av: Øystein Rabbe
 Er det en sammenheng mellom åndelighet og kreativitet? Det sies jo at talent er noe

du er født med? Enten du ønsker å tenke større og friere, du ønsker å bli mer
kunstnerisk og kreativ, føler du står litt fast i gamle mønstre eller bare vil ha mer
lekenhet og livsglede i livet ditt  da er dette foredraget akkurat noe for deg. I dette
foredraget viser Øystein Rabbe universelle prinsipper om hvordan livet henger
sammen og hvordan du med dette kan skape mer flyt i din hverdag. Du vil få
innblikk i en utvidet forståelse for hva som skal til for å pleie de delene av deg selv
hvor nyskapning kommer fra.

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser

 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang
 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra
sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

14:15  15:15
  

Gratis

Hvordan være et medium
 Holdes av: Therese Hussein

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

15:25  16:10
  

Gratis

Medium på scenen
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Wenche Tømmervik har jobbet som medium i mange år Og er en av Norges mest
dyktige scenemedium. Er det en av dine kjente og kjære som kommer med en
hilsen denne gangen?

16:20  17:05
  

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 2

Din gave og utfordring Colourscope
 Holdes av: Theresa Blomqvist

 
Din fargereise gjennom livet. Hvert enkelt individ har sin egen fargekombinasjon. Du
kan finne savnede farger i dine omgivelser. Jeg viser deg hvordan.

11:30  12:15
  

Gratis

Universell Hvit Tids Healing med englene og våre
lysskip

 Holdes av: Naomi Sol
 

Denne healingen er i samklang med mennesket, og er tilpasset etter dets
forutsetninger og behov for å gi og ta imot healing. Du får også sterk kontakt med
dine hjelpere, engler og andre vesener i universet. Foredraget avsluttes med øvelser
for å åpne opp intuisjonen. Nye øvelser på Universiell Hvit Tids Healing, der vi
jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra
Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

12:25  13:10
  

Gratis

Fra det dypeste mørke til et lykkelig liv
 Holdes av: Rainbow Reiki Terapeutene

 
I dette foredraget får du innblikk i en unik reise fra dyp depresjon og ingen lyst til å
leve, til et liv fylt av glede og mening. Hva er tilgivelsen og hvorfor er det så viktig
for personlighetsutvikling og spiritualitet? Tips om hva du kan gjøre selv.

13:20  14:05
  

Gratis

Healing med Guides
 Holdes av: Palli og Johanna

 
Healing med Guides  et verksted og en smak av våre kurs. Vi jobber nær våre
guider og noen ganger skjer magiske ting. Verkstedet er på engelsk og svensk.

14:15  15:00
  

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

15:10  15:55
  

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.

16:05  17:05
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 3

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

Magisk bruk av Runer
 

12:25  13:10
 



Healing med Guides
 Holdes av: Palli og Johanna

 
Healing med Guides  et verksted og en smak av våre kurs. Vi jobber nær våre
guider og noen ganger skjer magiske ting. Verkstedet er på engelsk og svensk.

14:15  15:00
  

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

15:10  15:55
  

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.

16:05  17:05
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 3

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

Magisk bruk av Runer
 

12:25  13:10
 

Healing med Guides
 Holdes av: Palli og Johanna

 
Healing med Guides  et verksted og en smak av våre kurs. Vi jobber nær våre
guider og noen ganger skjer magiske ting. Verkstedet er på engelsk og svensk.

14:15  15:00
  

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

15:10  15:55
  

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.

16:05  17:05
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 3

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

Magisk bruk av Runer
 

12:25  13:10
 

Holdes av: Brita Anjana
 

Runebruk i magiens tjeneste. Brita er en av få som behersker bruk av runer i Norge.
Få innføring i denne eldgamle magien.

 
Gratis

AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 
AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din
personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.
AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å
gjøre noe med tingene.

13:20  14:05
  

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

14:15  15:00
  

Gratis

AuraSeanse
 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

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.

17:00  17:45
  

Gratis

Seanse  Tidligere liv
 Holdes av: Borak Lovian

 
Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange
ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om
reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,
naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for
å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i
salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd
både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i
livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

18:00  19:30
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 4

Holdes av: Brita Anjana
 

Runebruk i magiens tjeneste. Brita er en av få som behersker bruk av runer i Norge.
Få innføring i denne eldgamle magien.

 
Gratis

AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 
AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din
personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.
AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å
gjøre noe med tingene.

13:20  14:05
  

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

14:15  15:00
  

Gratis

AuraSeanse
 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

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.

17:00  17:45
  

Gratis

Seanse  Tidligere liv
 Holdes av: Borak Lovian

 
Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange
ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om
reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,
naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for
å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i
salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd
både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i
livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

18:00  19:30
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 4

Holdes av: Brita Anjana
 

Runebruk i magiens tjeneste. Brita er en av få som behersker bruk av runer i Norge.
Få innføring i denne eldgamle magien.

 
Gratis

AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 
AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din
personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.
AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å
gjøre noe med tingene.

13:20  14:05
  

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

14:15  15:00
  

Gratis

AuraSeanse
 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

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.

17:00  17:45
  

Gratis

Seanse  Tidligere liv
 Holdes av: Borak Lovian

 
Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange
ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om
reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,
naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for
å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i
salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd
både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i
livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

18:00  19:30
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 4



Holdes av: Brita Anjana
 

Runebruk i magiens tjeneste. Brita er en av få som behersker bruk av runer i Norge.
Få innføring i denne eldgamle magien.

 
Gratis

AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 
AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din
personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.
AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å
gjøre noe med tingene.

13:20  14:05
  

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

14:15  15:00
  

Gratis

AuraSeanse
 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

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.

17:00  17:45
  

Gratis

Seanse  Tidligere liv
 Holdes av: Borak Lovian

 
Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange
ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om
reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,
naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for
å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i
salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd
både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i
livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

18:00  19:30
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 4

Holdes av: Brita Anjana
 

Runebruk i magiens tjeneste. Brita er en av få som behersker bruk av runer i Norge.
Få innføring i denne eldgamle magien.

 
Gratis

AURATRANSFORMASJON™
 Holdes av: Berit Hagbartsen

 
AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din
personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.
AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å
gjøre noe med tingene.

13:20  14:05
  

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

14:15  15:00
  

Gratis

AuraSeanse
 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

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.

17:00  17:45
  

Gratis

Seanse  Tidligere liv
 Holdes av: Borak Lovian

 
Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange
ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om
reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,
naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for
å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i
salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd
både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i
livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

18:00  19:30
  

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 24. FEBRUAR  SAL 4

Healing Your Inherited Patterns
 Holdes av: Jung Shim

 
At Jung Shim we understand that people's energy can be affected by the history and
energy of their family. This we call karma. As people strive for a healthier and
happier life through dietary changes, selfdevelopment and spiritual work, they often
find they have blockages they just cannot shift. Ancestor healing can be the change
people are looking for to heal their karma and family patterns.

11:30  12:15
  

Gratis

Veien til det gode liv med Astrocoaching
 Holdes av: Sophia Lea

 
Et spennende og lærerikt foredrag. Målet er å være på plass i eget liv, ha klarhet,
retning og åpne opp for egen kjærlighetskraft og kreativitet. Astrocoaching hjelper
deg til å få et større innblikk i deg selv og dine muligheter. Frigjør deg fra fortidens
anger og fremtidens bekymringer, finn gleden i hverdagen og få det livet du ønsker.

12:25  13:10
  

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
 Holdes av: Bente Stamoen

 
Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.
Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen
forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,
det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i
hverdagen. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i
kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape
vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre
healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for
å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende
situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

13:20  14:05
  

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
 Holdes av: Share Norge

 
Share International Norge Transmission meditasjon er en ny form for
gruppemeditasjon, spesielt tilrettelagt for Den nye tidsalder. Meditasjonen er for deg
som ønsker å gjøre en tjeneste for verden, samtidig som den vil bidra sterkt til din
personlige og åndelige utvikling. Ingen forkunnskaper i meditasjon er nødvendig.

14:15  15:00
  

Gratis

Mediumseanse og guidet meditasjon
 Holdes av: Camilla Ekelund

 
Camilla Ekelund har drevet Center Enter Motivation siden 2012. Hun har en
utdannelse som livsveileder ved Iliana Akademiet i Oslo og presenterer Iliana
modellen og hvordan jobbing med chakraene kan bidra til bedre helse. I tillegg skal
hun sertifisere seg i mediumskap til våren og avslutter derfor foredraget med en
mediumseanse. På sin stand tilbyr hun små massasjeputer og readinger for halv
pris. Gå gjerne inn på hennes nettside: www.centerentermotivation.com

15:10  15:55
  

Gratis

Föreläsning om Djurkommunikation
 Holdes av: Anglaportalen

 
Jag som föreläser heter Eva och är delägare i Änglaportalen. Jag har arbetat med
djur i många år. Som djurkommunikatör använder jag mig av min telepatiska
förmåga, jag är även utbildad Medium. När jag tar kontakt med djuret, ser jag bla.
hur dess aura ser ut. På föreläsningen kommer jag berätta mer om hur jag arbetar
med djuren och även lära dig hur du själv kan kommunicera med ditt djur i
vardagen. Tag gärna med en bild på ditt djur. Välkommen, Eva

16:05  16:50
  

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.

17:00  17:45
  

Gratis
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