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UTSTILLERLISTE
Alternativmessen Drammen HØST 2014

P17
4life Transfer Factor Trifactor Formula
Nytt i Norge - men oppdaget i 1948. Helt unike molekyler, laget av
immunforsvaret, for immunforsvaret. Inntil 10 ganger mer immunstøttende enn
noe annet produkt på markedet.
www.transferfactor.no | 4life@transferfactor.no  | Tlf: 45 61 40 00

Holder
foredrag

 

N8
Agape Transformasjon
Står du fast i gamle tanke- og handingsmønstre? Intuitive Reading og bruk av
effektive energiverktøy hjelper deg raskt å gjenkjenne, og fjerner de blokkeringer
som stopper deg fra å skape det livet du selv ønsker!
www.agapetransformasjon.no | marina@agapetransformasjon.no | Tlf: 930 99 159.

 

R2
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

 

R3 Astrid Olsen
Klarsynt. Kirurgisk healing. Holder foredrag om småfolket/naturens engler.
Tlf: 45 60 10 17

Holder
foredrag

 

P3
Atelier Rafaela
Intuitiv billedkunst. Healing gjennom kanaliserte malerier og tekster som tilhører
maleriet. Skriftlige personlige kanaliseringer. Hjertelig velkommen!
www.atelierrafaela.com | rigmor.winther@gmail.com | Tlf: 90 92 09 10

 

N18
Aura-Visjon
NYHET: Aura-fotografering 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.aura-visjon.no | gretly@online.no | Tlf: 91 16 80 49

Holder
foredrag
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G7
Bente Stamoen
Automatskrift er kanalisering som gir veiledning og bevisstgjøring, ofte benytter
hjelpere anledningen til å hilse på. Salg av Chaga. Access-Bars kurs i Drammen,
den 1. november!
bentestamoen@hotmail.com | Tlf: 97 50 64 73

Holder
foredrag

 

P9
Boeriis, Peer Kim
En av Danmarks dyktigste og mest treffsikre synske. Meget kjent og anerkjent i
Norge. Clairvoyant håndlesning tilbys.
www.caluna.dk | caluna@caluna.dk | Tlf: +45 86828688

Holder
foredrag

 

R9-10
Borak Lovian, healer og klarsynt
Utdanning og tjenester i Kirurgisk healing, Universell Hvit Tids Healing,
Tarot/Reading m.m. Alternative homeparty. Salg av alternative varer, røkelse,
stener m.m. www.123butikk.no. Informasjon Amegastaven.
www.borak.no | borak@borak.no | Tlf: 99 64 86 96

Holder
foredrag

 

G3

Colin Fry til Norge!
Det internasjonale mediumet Colin Fry kommer endelig tilbake til Norge for en 7
dagers turnè. Colin Fry har begeistret og forarget millioner av mennesker verden
over gjennom sine mange tv-show. Datoer og Billettinformasjon finner du på
www.colinfry.no
www.colinfry.no

 

N6

College of Naturopathic Medicine
CNM is the largest training provider of a range of natural health therapies in the
UK & Ireland, now also with colleges in South Africa and the USA teaching its
respected Diploma Course in Nutritional Therapy. Norway is next! Visit stand N6 to
learn more.
www.cnmnorway.no | BusDevMgr@naturopathy-uk.com | Tlf: 01342 410505

 

N13
Dr.Henning Hai Lee Yang
Ekspert i astrologi, håndlesning og ansiktsanalyse. Populær håndtyder i Norge og
utland. Utgitt en rekke bøker.
www.yangz.com | yangz@yangz.com

Holder
foredrag

 

S3 Dragon Wood
Eksklusive artikler fra østen: Skulpturer, smykker, keramikk, musikk m.m. Besøk
vår butikk i gågata - DRAMMEN
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U5 Eco Oils 4 U
Økologiske oljer av alle slag fra Agadir, Marokko.

www.ecooils4u.com | ecooils4u@gmail.com | Tlf: 48 25 16 00

 

P12/13
Eiker Velvære
Er en alternativ butikk i Eikertraktene (Vestfossen). Vi tilbyr forskjellige produkter i
høy kvalitet for kroppen og sjel. F.eks. ShadowTans (bruningsspray 100%
naturlig), kaffe, te og ulike typer behandlinger.
www.eikervelvaere.no | info@eikervelvaere.no | Tlf: 48 26 79 66

 

N1 Eli Wium
Klarsynt. Tarot Veiledning. Salg av runer, alvekort og tarotkort.
www.eliwium.no | skogstroll36@hotmail.com | Tlf: 41 90 80 90

Holder
foredrag

 

P1

Energetix Magnetsmykker
Energetix er et tysk firma, som begynte å produsere magnetterapi-smykker i år
2002. I mars 2003 ble de registrert som CLASS 1 i EU innenfor medisinske
oppfinnelser. Energetix neodynamiske magneter er meget dyre å fremstille og
fremstilles kun i små størrelser, som ofte brukes i smykker.
www.nina.energetix.tv | energetix@sklbb.no | Tlf: 920 26 687

Holder
foredrag

 

N17
Eva Lill Larsen
Klarsynt og Healing. Kanalisering-Medium. Kjent fra en mengde ukeblader. Les
bl.a. mer om Eva Lill i Norsk Ukeblad: www.klikk.no
www.eva-lill.com | Tlf: 90 16 90 20

 

P2
Feel & Be
Feel & be as er et lite, nyetablert selskap som selger naturlige hud- og hårpleie
produkter. Vi har et sortiment på ca 20 produkter pr. i dag, men i løpet at kort tid
vil vi også importere Te og Superfood.

 

R1 Framtiden i våre hender
Alternativ livsstil. Miljøvernorganisasjon.
www.framtiden.no | andreas@framtiden.no | Tlf: 98 89 86 69

 

S1/2
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.

 

Kun
foredrag

Gabriele og Maria
Kun foredrag.

Holder
foredrag
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U4
Gano.no
Din mental, åndelig og fysisk balanse - gjennom mattilskudd Ganoderma -
Gano.no I Japan kalles soppen for Reishi - et navn fra den antikke gudinnen for
Helse, Livet og Evig Ungdom. Les mer på www.gano.no
www.gano.no | post@steinkvalheim.no | Tlf: 9285 1710

Holder
foredrag

 

R6

Healthystuff AS
Performance Zyme er et nytt enzymtillskudd på markedet som hjelper deg å
fordøye proteiner, karbohydrater og fett. En kraftfull blanding av hele 20
plantebaserte enzymer gjør Performance Zyme til det mest komplette og
konsentrerte tillskuddet av enzymer på det norske markedet.
www.performancezyme.no | Info@performancezyme.no | Tlf: 95 83 09 48

Holder
foredrag

 

N12 Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin Hille
Forever Living Products.
aloevera4all.no | kar-hil@online.no | Tlf: 917 35 933

 

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 | tro-en@online.no | Tlf: 90 11 55 84

Holder
foredrag

 

U2
Intuisjonsskolen
Informasjon om kurs og studier. Så tilbys det gratis intuisjonstest. Salg av ny bok
skrevet av Grethe Holtan om intuisjon.
www.intuisjonsskolen.no | info@intuisjonsskolen.no | Tlf: 95075642

Holder
foredrag
Holder

workshop

N16 IZZA
Tarot.
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N10A

John Calmar
Aura-chakra foto ved clairvoyant J.Calmar. Jeg er certificert aura-formidler,
utdannet i California og har siden 1990 arbeidet med aura-kameraet. Hele tiden
har jeg deltatt i videreutviklingen og tolkningen omkring fargene av aura-video
systemet sammen med grunnleggeren av AVS - Johann Fisslinger.
www.johncalmar.dk | info@johncalmar.dk | Tlf: 45 40 93 85 93

Holder
workshop

R4

Kenny Corris

Kenny Corris has been presenting Spirit to clients and audiences around the World
in his unique way for fifty three years. He is a Physical and Trance Medium,
Clairvoyant, Clairaudient and Clairsentient. He is a Healer, Psychic Surgeon,
Teacher and Therapist.
www.kennycorris.net  | kennycorris@hotmail.com | Tlf: 34+686361594

 

N14
Klarsynt Healer Willy Hansen
Jeg er sertifisert og godkjent 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

 

P14 LaDiva design
Vi i LaDiva design selger håndlagde glass lamper. Lampene er i forskjellige
mønstre dekorert med mosaikk og perler. Vi har lamper i alle størrelser.

 

U9
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

 

N5

Liv Kristins Alternative behandling
Still Point-Reiki-Thetahealing-Sjamanhealing. Gir behandling i De Nye Energiene.
Intuitiv Healer. Bruker ulike healingmetoder alt etter hva du trenger. Fjerner tunge
energier som kan gjøre at du føler deg tappet for energi og litt tung og har liten
flyt. Blomstermedisin.
www.livkristin.net | l-wollan@online.no | Tlf: 98 63 74 19

 

Foajeen Lyset Design
Håndlagde dekorasjonslys, smykker, såper, bilder, skjerf m.m.

 

N9
Medium Wenche Weforyou Norge
Healing & helsereiser. Bli med på våre reiser til John of God i Brasil og møt
mennesker fra alle verdenshjørner på hans senter. John of God heter egentlig
Joao Texiera de Faria og er en av verdens mest kjent healere. Vi har all inclusive
reiser fra Norge med norsk talende guide.

Holder
foredrag

 

P11 Mediumskap i Drammen
Mediumskap i Drammen. Holder åndelige kvelder.
http://drammen.aandekommunikasjon.com | info@aandekommunikasjon.com | Tlf: 917 84 314

Holder
foredrag
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N10A
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R13/14
Michael Winger og Per Asle Rustad
Likte du "fornemmelse for mord"? Vil du se mer av programmer som "Åndenes
makt"? Eller andre programmer som gir innblikk i de klarsyntes utrolige verden?
Da er TV-MEDIUM nett-kanalen for deg!
www.tv-medium.com

Holder
foredrag

 

P16
Mylnudalr Vikinglag
Vi ønsker å fremme vår kultur fra vikingtiden Vi opplever , utforsker formidler
vikinghistorien Kunsten, håndverket og det norrøn spirituelle.
astribs@live.no

Holder
foredrag

 

P15 Mylnudalr Vikinglag v/Toril Kilde
Vi ønsker å fremme vår kultur fra vikingtiden Vi opplever , utforsker formidler
vikinghistorien Kunsten, håndverket og det norrøn spirituelle.

Holder
workshop

P15 Mylnudalr Vikinglag v/Tyr Neilsen
Vi ønsker å fremme vår kultur fra vikingtiden Vi opplever , utforsker formidler
vikinghistorien Kunsten, håndverket og det norrøn spirituelle.

Holder
foredrag

 

MYSTICA

Mystica.no
Udvid din horisont. Du finner kanskje "verktøyet" i nettbutikken vår. Enten du
søker helse, kropp sjel eller sinn. Med min.1800 forskjellige produkter vil de aller
fleste finne noe som interesser. Utvalg: Litteratur, musikk, kort, smykker, røkelse,
helse, figurer m.m.
www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81

 

P10
Naomi Sol

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

Holder
foredrag
Holder

workshop

NATIRA
Natira.no
Nettbutikk med fokus på helse-og velværeprodukter, bøker, CD, DVD,
kosttilskudd, Yoga-produkter, interiør, figurer, aromaterapi m.m.
www.natira.no | post@natira.no | Tlf: 96 50 90 81

 

U12
NewJana
Kunstterapeut/livskunstner ønsker velkommen til kanaliserte bilder, malte
akvareller og oljemalerier for salg. Gi deg hen til energiene og budskapene i
bildene!
www.britaoasen.com | britaoasen@bbnett.no | Tlf: 90 10 83 03

Holder
foredrag

 

N11
Nor-tromma
Reidar lager norske sjamantrommer, tr-stikker og rasler. Trommevesker. Randi
lager sølv-vikingsmykker, bl.a. halskjeder.
www.nor-tromma.net | post@nor-tromma.net | Tlf: 90 19 21 49

 

Paul`s healingkrystaller
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U1 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

 

N7A
PH Marketing
Produkter for salg: Detox apparater, Luftrensere AMWellness healingverktøy,
Sunnere kaffe, Forsoneterapeuten, Wellstar fettfjerner, Slankewraps, Zija
produkter m.m.

phmark8@gmail.com | Tlf: 91 84 18 24

 

P4
Phil Phillips
Clairvoyant-Medium-Tarot. Salg av CD-meditasjon. Holder spennende foredrag om
det å være medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

 

G11 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

SAGA
Saga Marketing AS
Messearrangøren. Arrangerer ca. 12 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

 

U6
Samin Madsen
Samin har på kort tid blitt en av de ledende innen håndanalyse. Samin kan du
treffe på de fleste messene til Saga-Forlaget.
www.samin.no | samin@samin.no | Tlf: 926 32 670

Holder
foredrag

 

N7C
Saras AS
En verden av helse og forfriskende juicer! Du kan både se og smake forskjellen!
Frukt og grønt skrus og presses. Maten knuses slik at næringstoffer og enzymer
frigjøres for lettere opptak i kroppen.
www.saras.no | info@saras.no | Tlf: 92 66 52 12

 

P12

ShadowTans
ShadowTans - Endelig et bruningsprodukt som ikke lukter eller gi skjolder når du
påfører det riktig. Vi holder Spraytan Party hjemme hos kunder, info på
hjemmeside. Alle produktene i Shadowtans er 100% organisk, og inneholder anti-
aging. ikke testet på dyr, Sydenbrun året rundt.
www.shadowtans.no  | info@shadowtans.no | Tlf: 91 75 96 00
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R13/14
Michael Winger og Per Asle Rustad
Likte du "fornemmelse for mord"? Vil du se mer av programmer som "Åndenes
makt"? Eller andre programmer som gir innblikk i de klarsyntes utrolige verden?
Da er TV-MEDIUM nett-kanalen for deg!
www.tv-medium.com

Holder
foredrag

 

P16
Mylnudalr Vikinglag
Vi ønsker å fremme vår kultur fra vikingtiden Vi opplever , utforsker formidler
vikinghistorien Kunsten, håndverket og det norrøn spirituelle.
astribs@live.no

Holder
foredrag

 

P15 Mylnudalr Vikinglag v/Toril Kilde
Vi ønsker å fremme vår kultur fra vikingtiden Vi opplever , utforsker formidler
vikinghistorien Kunsten, håndverket og det norrøn spirituelle.

Holder
workshop

P15 Mylnudalr Vikinglag v/Tyr Neilsen
Vi ønsker å fremme vår kultur fra vikingtiden Vi opplever , utforsker formidler
vikinghistorien Kunsten, håndverket og det norrøn spirituelle.

Holder
foredrag

 

MYSTICA

Mystica.no
Udvid din horisont. Du finner kanskje "verktøyet" i nettbutikken vår. Enten du
søker helse, kropp sjel eller sinn. Med min.1800 forskjellige produkter vil de aller
fleste finne noe som interesser. Utvalg: Litteratur, musikk, kort, smykker, røkelse,
helse, figurer m.m.
www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81

 

P10
Naomi Sol

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

Holder
foredrag
Holder

workshop

NATIRA
Natira.no
Nettbutikk med fokus på helse-og velværeprodukter, bøker, CD, DVD,
kosttilskudd, Yoga-produkter, interiør, figurer, aromaterapi m.m.
www.natira.no | post@natira.no | Tlf: 96 50 90 81

 

U12
NewJana
Kunstterapeut/livskunstner ønsker velkommen til kanaliserte bilder, malte
akvareller og oljemalerier for salg. Gi deg hen til energiene og budskapene i
bildene!
www.britaoasen.com | britaoasen@bbnett.no | Tlf: 90 10 83 03

Holder
foredrag

 

N11
Nor-tromma
Reidar lager norske sjamantrommer, tr-stikker og rasler. Trommevesker. Randi
lager sølv-vikingsmykker, bl.a. halskjeder.
www.nor-tromma.net | post@nor-tromma.net | Tlf: 90 19 21 49

 

Paul`s healingkrystaller
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N7A
PH Marketing
Produkter for salg: Detox apparater, Luftrensere AMWellness healingverktøy,
Sunnere kaffe, Forsoneterapeuten, Wellstar fettfjerner, Slankewraps, Zija
produkter m.m.
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P4
Phil Phillips
Clairvoyant-Medium-Tarot. Salg av CD-meditasjon. Holder spennende foredrag om
det å være medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

 

G11 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

SAGA
Saga Marketing AS
Messearrangøren. Arrangerer ca. 12 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

 

U6
Samin Madsen
Samin har på kort tid blitt en av de ledende innen håndanalyse. Samin kan du
treffe på de fleste messene til Saga-Forlaget.
www.samin.no | samin@samin.no | Tlf: 926 32 670

Holder
foredrag

 

N7C
Saras AS
En verden av helse og forfriskende juicer! Du kan både se og smake forskjellen!
Frukt og grønt skrus og presses. Maten knuses slik at næringstoffer og enzymer
frigjøres for lettere opptak i kroppen.
www.saras.no | info@saras.no | Tlf: 92 66 52 12

 

P12

ShadowTans
ShadowTans - Endelig et bruningsprodukt som ikke lukter eller gi skjolder når du
påfører det riktig. Vi holder Spraytan Party hjemme hos kunder, info på
hjemmeside. Alle produktene i Shadowtans er 100% organisk, og inneholder anti-
aging. ikke testet på dyr, Sydenbrun året rundt.
www.shadowtans.no  | info@shadowtans.no | Tlf: 91 75 96 00

 

10.10.2014 Alternativmessen Drammen HØST 2014 - Godkjente Utstillere - feelings.no - Feel good!

http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_utstillerliste_tilprint.asp?Messe=3647 7/8
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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

 

N7A
PH Marketing
Produkter for salg: Detox apparater, Luftrensere AMWellness healingverktøy,
Sunnere kaffe, Forsoneterapeuten, Wellstar fettfjerner, Slankewraps, Zija
produkter m.m.

phmark8@gmail.com | Tlf: 91 84 18 24

 

P4
Phil Phillips
Clairvoyant-Medium-Tarot. Salg av CD-meditasjon. Holder spennende foredrag om
det å være medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

 

G11 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

SAGA
Saga Marketing AS
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N7C
Saras AS
En verden av helse og forfriskende juicer! Du kan både se og smake forskjellen!
Frukt og grønt skrus og presses. Maten knuses slik at næringstoffer og enzymer
frigjøres for lettere opptak i kroppen.
www.saras.no | info@saras.no | Tlf: 92 66 52 12

 

P12

ShadowTans
ShadowTans - Endelig et bruningsprodukt som ikke lukter eller gi skjolder når du
påfører det riktig. Vi holder Spraytan Party hjemme hos kunder, info på
hjemmeside. Alle produktene i Shadowtans er 100% organisk, og inneholder anti-
aging. ikke testet på dyr, Sydenbrun året rundt.
www.shadowtans.no  | info@shadowtans.no | Tlf: 91 75 96 00

 

10.10.2014 Alternativmessen Drammen HØST 2014 - Godkjente Utstillere - feelings.no - Feel good!

http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_utstillerliste_tilprint.asp?Messe=3647 7/8

U1 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

 

N7A
PH Marketing
Produkter for salg: Detox apparater, Luftrensere AMWellness healingverktøy,
Sunnere kaffe, Forsoneterapeuten, Wellstar fettfjerner, Slankewraps, Zija
produkter m.m.

phmark8@gmail.com | Tlf: 91 84 18 24

 

P4
Phil Phillips
Clairvoyant-Medium-Tarot. Salg av CD-meditasjon. Holder spennende foredrag om
det å være medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

 

G11 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

SAGA
Saga Marketing AS
Messearrangøren. Arrangerer ca. 12 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

 

U6
Samin Madsen
Samin har på kort tid blitt en av de ledende innen håndanalyse. Samin kan du
treffe på de fleste messene til Saga-Forlaget.
www.samin.no | samin@samin.no | Tlf: 926 32 670

Holder
foredrag

 

N7C
Saras AS
En verden av helse og forfriskende juicer! Du kan både se og smake forskjellen!
Frukt og grønt skrus og presses. Maten knuses slik at næringstoffer og enzymer
frigjøres for lettere opptak i kroppen.
www.saras.no | info@saras.no | Tlf: 92 66 52 12

 

P12

ShadowTans
ShadowTans - Endelig et bruningsprodukt som ikke lukter eller gi skjolder når du
påfører det riktig. Vi holder Spraytan Party hjemme hos kunder, info på
hjemmeside. Alle produktene i Shadowtans er 100% organisk, og inneholder anti-
aging. ikke testet på dyr, Sydenbrun året rundt.
www.shadowtans.no  | info@shadowtans.no | Tlf: 91 75 96 00

 



10.10.2014 Alternativmessen Drammen HØST 2014 - Godkjente Utstillere - feelings.no - Feel good!

http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_utstillerliste_tilprint.asp?Messe=3647 7/8

U1 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

 

N7A
PH Marketing
Produkter for salg: Detox apparater, Luftrensere AMWellness healingverktøy,
Sunnere kaffe, Forsoneterapeuten, Wellstar fettfjerner, Slankewraps, Zija
produkter m.m.

phmark8@gmail.com | Tlf: 91 84 18 24

 

P4
Phil Phillips
Clairvoyant-Medium-Tarot. Salg av CD-meditasjon. Holder spennende foredrag om
det å være medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

 

G11 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

SAGA
Saga Marketing AS
Messearrangøren. Arrangerer ca. 12 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

 

U6
Samin Madsen
Samin har på kort tid blitt en av de ledende innen håndanalyse. Samin kan du
treffe på de fleste messene til Saga-Forlaget.
www.samin.no | samin@samin.no | Tlf: 926 32 670

Holder
foredrag

 

N7C
Saras AS
En verden av helse og forfriskende juicer! Du kan både se og smake forskjellen!
Frukt og grønt skrus og presses. Maten knuses slik at næringstoffer og enzymer
frigjøres for lettere opptak i kroppen.
www.saras.no | info@saras.no | Tlf: 92 66 52 12

 

P12

ShadowTans
ShadowTans - Endelig et bruningsprodukt som ikke lukter eller gi skjolder når du
påfører det riktig. Vi holder Spraytan Party hjemme hos kunder, info på
hjemmeside. Alle produktene i Shadowtans er 100% organisk, og inneholder anti-
aging. ikke testet på dyr, Sydenbrun året rundt.
www.shadowtans.no  | info@shadowtans.no | Tlf: 91 75 96 00

 

10.10.2014 Alternativmessen Drammen HØST 2014 - Godkjente Utstillere - feelings.no - Feel good!

http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_utstillerliste_tilprint.asp?Messe=3647 8/8

N10BC

Sophia Lea
Sophia Lea Astrologi/Tarot/Drømmetydning. Sophia Lea er en av Norges mest
profilerte astrologer som har hatt egne TV-programmer, deltatt i flere TV- debatter
og skrevet fire bøker om astrologi og parforhold. Sophia er fast astrolog for TV2s
"God Morgen Norge" og motebladet Tara.
www.sophialea.no | Tlf: 95 90 66 33

 

P5
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

 

N2

The power of the Stars for Body
Prof. Dr. Sc. Ivan U. Ghyssaert Doctor of Science (M.A.) Ph. D Past Professor at
the faculty of natural medicine in Paris and visiting professor in various national
and international naturopathic institutions in France, Germany, Italy, Spain and
Switzerland.
dr.ghyssaert@gmail.com

Holder
foredrag

 

Kun
workshop

Thor Gundersen
Selvutvikling, kinesiologi og naturmedisin. Meget erfaren kurs-og foredragsholder i
Norge og Nederland.
www.thorgundersen.net | Tlf: 93 87 20 17

Holder
workshop

G1-2
TRON Syversen - Musikk for avslapning og
velvære
Velkommen til en magisk verden med avslappende musikk fra TRON.
www.tronmusic.no | post@tronmusic.no | Tlf: 63 84 33 30

Holder
workshop

P7/8 Way of life
Salg av massasjeputer og vannsåler.
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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
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Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

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

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30 - 12:15

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis
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FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 0

Konsert med TRON - En fredfull reise
Holdes av: Tron & Helene

Nå kan du oppleve den avslappende og healende musikken til Tron Syversen. Dette
er vakker musikk som går rett til hjertet ditt og som gir deg balanse og energi. Kom,
sett deg ned og lukk øynene, og la musikken løse opp spenninger i kropp og sjel. Du
vil få høre melodier fra flere av hans album.

15:00 - 15:30

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 1

Klarsyn, Tarot og Alvekort
Holdes av: Eli Wium

Eli Wium er født klarsynt. Hun har meget gode kunnskaper om tarotkortene. Hun er
en av de mest kjente i landet på dette området. Hun har vært med på å oversette
"Magiske budskap fra alvene" til norsk. Hun vil forklare hva det vil si å være
klarsynt. Hun vil fortelle om forskjellen mellom Alvekortene og tarotkortene. Hun vil
gi et minikurs i bruk av alvekortene. Hun vil demonstrere sine evner på noen
frivillige som har lyst å prøve.

11:30 - 12:15

Gratis

Synsk Tegne-medium seanse
Holdes av: Adele Leyha & Naomi Sol

Nysgjerrig på åndeverden? Ønsker du kontakt med hjelperne dine? Mediumskap i
Drammen er en forening som jevnlig tilbyr kurs og demonstrasjoner på mediumskap
og healing. På messa vil Adele Leyha & Naomi Sol vil gjøre en demonstrasjon hvor
Adele Leyha tegner hjelperne samtidig som Naomi Sol formidler beskjeder ifra dem.

12:25 - 13:10

Gratis

Håndanalyse - få et innblikk i hendenes mysterier!

Holdes av: Samin Madsen

Samin Madsen forteller hvordan han jobber med håndanalyse, og hva som kan
skjule seg i linjer og fingeravtrykk. Du kan få en bekreftelse på din situasjon her og
nå, og du kan få hjelp til og finne dine potensialer og evner. Håndanalyse er blitt et
meget viktig verktøy for å kunne fortelle om karaktertrekk, fortid og fremtid for
mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

13:20 - 14:05

Gratis

Jakten på savnede personer.
Holdes av: Michael Winger & Per Asle Rustad

Klarsynte Michael Winger vant "Jakten på den 6. sans" på TV Norge i 2011. I løpet
av det siste året har han funnet to savnede personer midt i tjukke skogen. Michael
klarte å oppnå det hverken politiet eller frivillige letemannskaper greide. Ved å bruke
sine unike evner kunne han gi familiene svar på hva som hadde skjedd med deres
kjære. Resultatet er at han har fått en stor bunke henvendelser om å finne flere
savnede. Forfatter og krimjournalist Per Asle Rustad var krimreporter i TV2
Nyhetene fra 1992 til 2002 og programleder for "Fornemmelse For Mord" på TV
Norge fra 2002 til 2005. Han har skrevet boka "Klarsynt - åndelig hjelp i uløste
kriminalsaker", som er basert på saker fra TV-serien og nye gåter han har jobbet
lenge med. I boka tar han opp flere av de store drapsgåtene i Norge. I dette
foredraget får du innblikk i hvordan landets dyktigste klarsynte og en av Norges
mest fremtredende krimpersonligheter jobber sammen for å finne savnede personer
og løse kriminalgåter. Winger og Rustad bruker sine evner, erfaringer og

14:15 - 15:00

Gratis
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kjære. Resultatet er at han har fått en stor bunke henvendelser om å finne flere
savnede. Forfatter og krimjournalist Per Asle Rustad var krimreporter i TV2
Nyhetene fra 1992 til 2002 og programleder for "Fornemmelse For Mord" på TV
Norge fra 2002 til 2005. Han har skrevet boka "Klarsynt - åndelig hjelp i uløste
kriminalsaker", som er basert på saker fra TV-serien og nye gåter han har jobbet
lenge med. I boka tar han opp flere av de store drapsgåtene i Norge. I dette
foredraget får du innblikk i hvordan landets dyktigste klarsynte og en av Norges
mest fremtredende krimpersonligheter jobber sammen for å finne savnede personer
og løse kriminalgåter. Winger og Rustad bruker sine evner, erfaringer og

14:15 - 15:00

Gratis
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FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 0

Konsert med TRON - En fredfull reise
Holdes av: Tron & Helene

Nå kan du oppleve den avslappende og healende musikken til Tron Syversen. Dette
er vakker musikk som går rett til hjertet ditt og som gir deg balanse og energi. Kom,
sett deg ned og lukk øynene, og la musikken løse opp spenninger i kropp og sjel. Du
vil få høre melodier fra flere av hans album.

15:00 - 15:30

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 1

Klarsyn, Tarot og Alvekort
Holdes av: Eli Wium

Eli Wium er født klarsynt. Hun har meget gode kunnskaper om tarotkortene. Hun er
en av de mest kjente i landet på dette området. Hun har vært med på å oversette
"Magiske budskap fra alvene" til norsk. Hun vil forklare hva det vil si å være
klarsynt. Hun vil fortelle om forskjellen mellom Alvekortene og tarotkortene. Hun vil
gi et minikurs i bruk av alvekortene. Hun vil demonstrere sine evner på noen
frivillige som har lyst å prøve.

11:30 - 12:15

Gratis

Synsk Tegne-medium seanse
Holdes av: Adele Leyha & Naomi Sol

Nysgjerrig på åndeverden? Ønsker du kontakt med hjelperne dine? Mediumskap i
Drammen er en forening som jevnlig tilbyr kurs og demonstrasjoner på mediumskap
og healing. På messa vil Adele Leyha & Naomi Sol vil gjøre en demonstrasjon hvor
Adele Leyha tegner hjelperne samtidig som Naomi Sol formidler beskjeder ifra dem.

12:25 - 13:10

Gratis

Håndanalyse - få et innblikk i hendenes mysterier!

Holdes av: Samin Madsen

Samin Madsen forteller hvordan han jobber med håndanalyse, og hva som kan
skjule seg i linjer og fingeravtrykk. Du kan få en bekreftelse på din situasjon her og
nå, og du kan få hjelp til og finne dine potensialer og evner. Håndanalyse er blitt et
meget viktig verktøy for å kunne fortelle om karaktertrekk, fortid og fremtid for
mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

13:20 - 14:05

Gratis

Jakten på savnede personer.
Holdes av: Michael Winger & Per Asle Rustad

Klarsynte Michael Winger vant "Jakten på den 6. sans" på TV Norge i 2011. I løpet
av det siste året har han funnet to savnede personer midt i tjukke skogen. Michael
klarte å oppnå det hverken politiet eller frivillige letemannskaper greide. Ved å bruke
sine unike evner kunne han gi familiene svar på hva som hadde skjedd med deres
kjære. Resultatet er at han har fått en stor bunke henvendelser om å finne flere
savnede. Forfatter og krimjournalist Per Asle Rustad var krimreporter i TV2
Nyhetene fra 1992 til 2002 og programleder for "Fornemmelse For Mord" på TV
Norge fra 2002 til 2005. Han har skrevet boka "Klarsynt - åndelig hjelp i uløste
kriminalsaker", som er basert på saker fra TV-serien og nye gåter han har jobbet
lenge med. I boka tar han opp flere av de store drapsgåtene i Norge. I dette
foredraget får du innblikk i hvordan landets dyktigste klarsynte og en av Norges
mest fremtredende krimpersonligheter jobber sammen for å finne savnede personer
og løse kriminalgåter. Winger og Rustad bruker sine evner, erfaringer og

14:15 - 15:00

Gratis

10.10.2014 Alternativmessen Drammen HØST 2014 - Godkjente foredrag / workshops - feelings.no - Feel good!

http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3647 1/13

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 0

Konsert med TRON - En fredfull reise
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Nå kan du oppleve den avslappende og healende musikken til Tron Syversen. Dette
er vakker musikk som går rett til hjertet ditt og som gir deg balanse og energi. Kom,
sett deg ned og lukk øynene, og la musikken løse opp spenninger i kropp og sjel. Du
vil få høre melodier fra flere av hans album.

15:00 - 15:30
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Klarsyn, Tarot og Alvekort
Holdes av: Eli Wium

Eli Wium er født klarsynt. Hun har meget gode kunnskaper om tarotkortene. Hun er
en av de mest kjente i landet på dette området. Hun har vært med på å oversette
"Magiske budskap fra alvene" til norsk. Hun vil forklare hva det vil si å være
klarsynt. Hun vil fortelle om forskjellen mellom Alvekortene og tarotkortene. Hun vil
gi et minikurs i bruk av alvekortene. Hun vil demonstrere sine evner på noen
frivillige som har lyst å prøve.

11:30 - 12:15
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Synsk Tegne-medium seanse
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Nysgjerrig på åndeverden? Ønsker du kontakt med hjelperne dine? Mediumskap i
Drammen er en forening som jevnlig tilbyr kurs og demonstrasjoner på mediumskap
og healing. På messa vil Adele Leyha & Naomi Sol vil gjøre en demonstrasjon hvor
Adele Leyha tegner hjelperne samtidig som Naomi Sol formidler beskjeder ifra dem.

12:25 - 13:10
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Håndanalyse - få et innblikk i hendenes mysterier!

Holdes av: Samin Madsen

Samin Madsen forteller hvordan han jobber med håndanalyse, og hva som kan
skjule seg i linjer og fingeravtrykk. Du kan få en bekreftelse på din situasjon her og
nå, og du kan få hjelp til og finne dine potensialer og evner. Håndanalyse er blitt et
meget viktig verktøy for å kunne fortelle om karaktertrekk, fortid og fremtid for
mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

13:20 - 14:05
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Jakten på savnede personer.
Holdes av: Michael Winger & Per Asle Rustad

Klarsynte Michael Winger vant "Jakten på den 6. sans" på TV Norge i 2011. I løpet
av det siste året har han funnet to savnede personer midt i tjukke skogen. Michael
klarte å oppnå det hverken politiet eller frivillige letemannskaper greide. Ved å bruke
sine unike evner kunne han gi familiene svar på hva som hadde skjedd med deres
kjære. Resultatet er at han har fått en stor bunke henvendelser om å finne flere
savnede. Forfatter og krimjournalist Per Asle Rustad var krimreporter i TV2
Nyhetene fra 1992 til 2002 og programleder for "Fornemmelse For Mord" på TV
Norge fra 2002 til 2005. Han har skrevet boka "Klarsynt - åndelig hjelp i uløste
kriminalsaker", som er basert på saker fra TV-serien og nye gåter han har jobbet
lenge med. I boka tar han opp flere av de store drapsgåtene i Norge. I dette
foredraget får du innblikk i hvordan landets dyktigste klarsynte og en av Norges
mest fremtredende krimpersonligheter jobber sammen for å finne savnede personer
og løse kriminalgåter. Winger og Rustad bruker sine evner, erfaringer og

14:15 - 15:00

Gratis
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kunnskaper i et samarbeid som ikke har vært gjort tidligere i dette landet. Mer om
dette vil du få oppleve i foredraget og ved å besøke www.tv-medium.com

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nær-døden-opplevelser
Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

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

15:10 - 15:40

Gratis

Workshop i intuisjon
Holdes av: Grethe Holtan

Intuisjonsskolen demonstrerer og jobber direkte med deltakerne gjennom sitt
egenutviklede system for å tolke og forstå hva intuisjonen betyr og hvilke
muligheter den gir den enkelte. Ta med egne, reelle tegn, drømmer og
følelser/tanker du har fått i det siste.

16:05 - 17:05

Gratis

Stort mediumshow
Holdes av: John Calmar

Velkommen til en reise i den åndelige verden. Danske John Calmar vil ta inn
budskap under seansen fra våre nære og kjære fra den andre siden. Han har i en
årrekke hatt evne til å være et trancmedie. Han velger selv å åpenstille seg selv for
å være et verktøy; formidlere.. Han er kjent for å komme med treffsikre meddelelser
slik at vi skal vite hvem som viser seg og kommer med budskap til forskjellige folk
blant publikum. John kanaliserer både avdøde slektninger og venner som har gått
over til et annet bevissthetsnivå. Han vil også komme med budskap fra andre
åndelige vesen og guddommelige skikkelser, det være seg hjelpere-som engler,
guider, kraftdyr og andre læremestere.

18:00 - 19:30

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 2

Foredrag om engler og deva'er og samarbeidet
med englene
Holdes av: Peer Kim Boeriis

Alle har vi våres egen personlige hjelper - vår skytsengel. Visste du at du kan sette
din engel igang med at hjelpe deg? Har du lyst til at høre om hvordan? Alle har vi to
skytsengler som følger deg og registrerer alt hva du gjør. Men engler er også
budbringere og HJELPERE. Det samme gjelder for Devaer, som er åndelige vesener,
som støtter alt godt som gjøres i verden. Mange mennesker er inkarnert som Deva,
og kan ha det vanskelig på denne jord, hvor ikke allting skjer med den harmoni og
kjærlighet, som disse mennesker er inkarnert med og gjerne vil at alle udstråler. Det
kan være vanskelig å være Deva. Hør om hvordan DU kan få et tettere forhold til
din skytsengel og om hvordan DU kan sette din skytsengel til å arbeide for deg - så
du kan finne ut av, hvor du skal "ringe hen".

11:15 - 12:15

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For 29 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

John of God reiser
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kunnskaper i et samarbeid som ikke har vært gjort tidligere i dette landet. Mer om
dette vil du få oppleve i foredraget og ved å besøke www.tv-medium.com

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nær-døden-opplevelser
Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

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

15:10 - 15:40

Gratis

Workshop i intuisjon
Holdes av: Grethe Holtan

Intuisjonsskolen demonstrerer og jobber direkte med deltakerne gjennom sitt
egenutviklede system for å tolke og forstå hva intuisjonen betyr og hvilke
muligheter den gir den enkelte. Ta med egne, reelle tegn, drømmer og
følelser/tanker du har fått i det siste.

16:05 - 17:05

Gratis

Stort mediumshow
Holdes av: John Calmar

Velkommen til en reise i den åndelige verden. Danske John Calmar vil ta inn
budskap under seansen fra våre nære og kjære fra den andre siden. Han har i en
årrekke hatt evne til å være et trancmedie. Han velger selv å åpenstille seg selv for
å være et verktøy; formidlere.. Han er kjent for å komme med treffsikre meddelelser
slik at vi skal vite hvem som viser seg og kommer med budskap til forskjellige folk
blant publikum. John kanaliserer både avdøde slektninger og venner som har gått
over til et annet bevissthetsnivå. Han vil også komme med budskap fra andre
åndelige vesen og guddommelige skikkelser, det være seg hjelpere-som engler,
guider, kraftdyr og andre læremestere.

18:00 - 19:30

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 2

Foredrag om engler og deva'er og samarbeidet
med englene
Holdes av: Peer Kim Boeriis

Alle har vi våres egen personlige hjelper - vår skytsengel. Visste du at du kan sette
din engel igang med at hjelpe deg? Har du lyst til at høre om hvordan? Alle har vi to
skytsengler som følger deg og registrerer alt hva du gjør. Men engler er også
budbringere og HJELPERE. Det samme gjelder for Devaer, som er åndelige vesener,
som støtter alt godt som gjøres i verden. Mange mennesker er inkarnert som Deva,
og kan ha det vanskelig på denne jord, hvor ikke allting skjer med den harmoni og
kjærlighet, som disse mennesker er inkarnert med og gjerne vil at alle udstråler. Det
kan være vanskelig å være Deva. Hør om hvordan DU kan få et tettere forhold til
din skytsengel og om hvordan DU kan sette din skytsengel til å arbeide for deg - så
du kan finne ut av, hvor du skal "ringe hen".

11:15 - 12:15

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For 29 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

John of God reiser
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kunnskaper i et samarbeid som ikke har vært gjort tidligere i dette landet. Mer om
dette vil du få oppleve i foredraget og ved å besøke www.tv-medium.com

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nær-døden-opplevelser
Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

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

15:10 - 15:40

Gratis

Workshop i intuisjon
Holdes av: Grethe Holtan

Intuisjonsskolen demonstrerer og jobber direkte med deltakerne gjennom sitt
egenutviklede system for å tolke og forstå hva intuisjonen betyr og hvilke
muligheter den gir den enkelte. Ta med egne, reelle tegn, drømmer og
følelser/tanker du har fått i det siste.

16:05 - 17:05

Gratis

Stort mediumshow
Holdes av: John Calmar

Velkommen til en reise i den åndelige verden. Danske John Calmar vil ta inn
budskap under seansen fra våre nære og kjære fra den andre siden. Han har i en
årrekke hatt evne til å være et trancmedie. Han velger selv å åpenstille seg selv for
å være et verktøy; formidlere.. Han er kjent for å komme med treffsikre meddelelser
slik at vi skal vite hvem som viser seg og kommer med budskap til forskjellige folk
blant publikum. John kanaliserer både avdøde slektninger og venner som har gått
over til et annet bevissthetsnivå. Han vil også komme med budskap fra andre
åndelige vesen og guddommelige skikkelser, det være seg hjelpere-som engler,
guider, kraftdyr og andre læremestere.

18:00 - 19:30

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 2

Foredrag om engler og deva'er og samarbeidet
med englene
Holdes av: Peer Kim Boeriis

Alle har vi våres egen personlige hjelper - vår skytsengel. Visste du at du kan sette
din engel igang med at hjelpe deg? Har du lyst til at høre om hvordan? Alle har vi to
skytsengler som følger deg og registrerer alt hva du gjør. Men engler er også
budbringere og HJELPERE. Det samme gjelder for Devaer, som er åndelige vesener,
som støtter alt godt som gjøres i verden. Mange mennesker er inkarnert som Deva,
og kan ha det vanskelig på denne jord, hvor ikke allting skjer med den harmoni og
kjærlighet, som disse mennesker er inkarnert med og gjerne vil at alle udstråler. Det
kan være vanskelig å være Deva. Hør om hvordan DU kan få et tettere forhold til
din skytsengel og om hvordan DU kan sette din skytsengel til å arbeide for deg - så
du kan finne ut av, hvor du skal "ringe hen".

11:15 - 12:15

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For 29 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

John of God reiser
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kunnskaper i et samarbeid som ikke har vært gjort tidligere i dette landet. Mer om
dette vil du få oppleve i foredraget og ved å besøke www.tv-medium.com

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nær-døden-opplevelser
Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

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

15:10 - 15:40

Gratis

Workshop i intuisjon
Holdes av: Grethe Holtan

Intuisjonsskolen demonstrerer og jobber direkte med deltakerne gjennom sitt
egenutviklede system for å tolke og forstå hva intuisjonen betyr og hvilke
muligheter den gir den enkelte. Ta med egne, reelle tegn, drømmer og
følelser/tanker du har fått i det siste.

16:05 - 17:05

Gratis

Stort mediumshow
Holdes av: John Calmar

Velkommen til en reise i den åndelige verden. Danske John Calmar vil ta inn
budskap under seansen fra våre nære og kjære fra den andre siden. Han har i en
årrekke hatt evne til å være et trancmedie. Han velger selv å åpenstille seg selv for
å være et verktøy; formidlere.. Han er kjent for å komme med treffsikre meddelelser
slik at vi skal vite hvem som viser seg og kommer med budskap til forskjellige folk
blant publikum. John kanaliserer både avdøde slektninger og venner som har gått
over til et annet bevissthetsnivå. Han vil også komme med budskap fra andre
åndelige vesen og guddommelige skikkelser, det være seg hjelpere-som engler,
guider, kraftdyr og andre læremestere.

18:00 - 19:30

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 2

Foredrag om engler og deva'er og samarbeidet
med englene
Holdes av: Peer Kim Boeriis

Alle har vi våres egen personlige hjelper - vår skytsengel. Visste du at du kan sette
din engel igang med at hjelpe deg? Har du lyst til at høre om hvordan? Alle har vi to
skytsengler som følger deg og registrerer alt hva du gjør. Men engler er også
budbringere og HJELPERE. Det samme gjelder for Devaer, som er åndelige vesener,
som støtter alt godt som gjøres i verden. Mange mennesker er inkarnert som Deva,
og kan ha det vanskelig på denne jord, hvor ikke allting skjer med den harmoni og
kjærlighet, som disse mennesker er inkarnert med og gjerne vil at alle udstråler. Det
kan være vanskelig å være Deva. Hør om hvordan DU kan få et tettere forhold til
din skytsengel og om hvordan DU kan sette din skytsengel til å arbeide for deg - så
du kan finne ut av, hvor du skal "ringe hen".

11:15 - 12:15

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For 29 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
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Holdes av: Wenche & Rainer Karlsen

Healing & helsereiser. Bli med på våre reiser til John of God i Brasil og møt
mennesker fra alle verdenshjørner på hans senter Casa de Dom Inacio. John of God
heter egentlig Joao Texiera de Faria og er en av verdens mest kjent healere. Vi har
all inclusive reiser fra Norge med norsk talende guide, godkjent fra Casa de Dom
Inacio.

13:20 - 14:05

Gratis

Spiritualitet på Vikingtiden. Håvamål - en spirituell
reise
Holdes av: Tyr Neilsen

Var vikinger bare berserker og villmenn? Håvamål - en spirituell reise - godt
beskrevet som Nordens visdom. Håvamål er en av de viktigste dokumentene fra
vikingtiden i Skandinavia. Håvamål er godt beskrevet som Nordens visdom. Håvamål
er de visdomsord som ga åndelig næring til vikingene i deres daglige liv, sine lange
reiser for å oppdage nye land, og deres personlige reiser for å oppdage meningen i
liv og død. Disse uttalelsene gir et klart bilde av vikingenes filosofi og holdninger til
hvordan livet skal leves både som et fysisk vesen og en åndelig enhet. På et åndelig
nivå forklarer Håvamål hvordan man skal håndtere en verden fylt av spiritualitet der
ukjente farer og hellig kunnskap er skjult. Tyr hadde et eksklusivt nært møte med
det originale Håvamål manuskript når han skrev boken Håvamål - Viking visdom -
Odins tale.

14:15 - 15:00

Gratis

Transfer Factors - laget av immunforsvaret - for
immunforsvaret!
Holdes av: Hilde Person

Transfer Factors - nytt i Norge, men oppdaget i 1948! 100% naturlige molekyler
som gir inntil 10 ganger mer immunstøtte enn noe annet kjent produkt på
markedet. Vårt immunforsvar er mer utfordret enn noensinne, og livsstilsykdommer
øker drastisk. Kom og hør hva Transfer factor er - og hva det kan gjøre for deg og
din helse! www.transferfactor.no

15:10 - 15:55

Gratis

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
Holdes av: Trond Engen

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider
tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen
minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og
kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig
gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.
Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

16:05 - 16:50

Gratis

Protection from electromagnetic Stress =
Biovitalspace
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

Harmful radiation produced by all electrical and electronic instruments Radars,
satellites, nuclear power stations, Curry and Hartmann grids damages our Health.
The essence from a unique meteorite found in Kenia and pure light derived from
eight precious stones as well as a frequency transforming negativity into positive
energy. This combination surrounds the wearer with an invisible, protective shield.
Kirlian photography as well as Kinesiology are valuable tools to demonstrate
protection. Biovitalspace can protect people as well as places or circumstances!

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 er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere, naturvesener,
engler, fremtid, tidligere liv m.m. Under denne seansen 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 annerledes workshop! (Meget populær!)

18:00 - 19:30

Pris: 250,-
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Holdes av: Wenche & Rainer Karlsen

Healing & helsereiser. Bli med på våre reiser til John of God i Brasil og møt
mennesker fra alle verdenshjørner på hans senter Casa de Dom Inacio. John of God
heter egentlig Joao Texiera de Faria og er en av verdens mest kjent healere. Vi har
all inclusive reiser fra Norge med norsk talende guide, godkjent fra Casa de Dom
Inacio.

13:20 - 14:05

Gratis

Spiritualitet på Vikingtiden. Håvamål - en spirituell
reise
Holdes av: Tyr Neilsen

Var vikinger bare berserker og villmenn? Håvamål - en spirituell reise - godt
beskrevet som Nordens visdom. Håvamål er en av de viktigste dokumentene fra
vikingtiden i Skandinavia. Håvamål er godt beskrevet som Nordens visdom. Håvamål
er de visdomsord som ga åndelig næring til vikingene i deres daglige liv, sine lange
reiser for å oppdage nye land, og deres personlige reiser for å oppdage meningen i
liv og død. Disse uttalelsene gir et klart bilde av vikingenes filosofi og holdninger til
hvordan livet skal leves både som et fysisk vesen og en åndelig enhet. På et åndelig
nivå forklarer Håvamål hvordan man skal håndtere en verden fylt av spiritualitet der
ukjente farer og hellig kunnskap er skjult. Tyr hadde et eksklusivt nært møte med
det originale Håvamål manuskript når han skrev boken Håvamål - Viking visdom -
Odins tale.

14:15 - 15:00

Gratis

Transfer Factors - laget av immunforsvaret - for
immunforsvaret!
Holdes av: Hilde Person

Transfer Factors - nytt i Norge, men oppdaget i 1948! 100% naturlige molekyler
som gir inntil 10 ganger mer immunstøtte enn noe annet kjent produkt på
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FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 3

Numerologi
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

Numerologi basert på medisinsk astrologi og tallenes mystiske betydning. In the
universe everything is connected, although at first sight it does not appear so.
Numerology is the essence of astrology, known since 6.000 years. A unique number
grid helps us to decode most everything in life, allowing more harmony and
progress in the emotional, material and spiritual realms – finding the right partner,
improving complementarity and compatibility (in private life as well in professional
life), learn how to make timely decisions and respond to the call of destiny.

11:30 - 12:15

Gratis

Urkraft
Holdes av: NewJana

Velkommen til å oppleve og forene deg med Urkraften i deg via Urinstrumentene
didj, fløyter og trommer.

12:25 - 13:10

Gratis

Krystallhealing
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Demonstrasjon om hvordan krystaller kan legges på og rundt kroppen, for å gi
healing. Velkommen!

13:20 - 14:05

Pris: 100,-

Healingsirkel
Holdes av: Borak Lovian

Den anerkjente healeren Borak Lovian holder en kraftig healingsirkel med sterke
energier fra Universell Hvit Tids Healing. Under healingsirkelen sitter alle i ring. Det
starter med en meditasjon for å dra ned lys og energi til seg selv og sirkelen, og for
å aktivere hjertechakra. Borak vil så gå rundt på utsiden av sirkelen å legge inn
healingenergi i hver enkelt, og hjelpe til med å høyne og balansere både den
kollektive og individuelle energien i sirkelen hele tiden. Bli med på en spesielt kraftig
og energirik opplevelse!

14:15 - 15:00

Pris: 100,-

Edelsten og mineralessenser
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

I følge 6000 år gamle ayurvediske skrifter, komprimerte lyset utgående fra skaperen
inn i materien og dannet hele det syrlige universet. Lys er farge - farger er lys, sa
Antonio Domini og Bruno Giordano. Ti edelstener kosmosyklisk transformert
gjennom alkymitiske retningslinjer, kan bringe balanse i våre liv, forlenge forventet
levealder og bedre livskvalitet. Planter, dyr, mennesker, jordbruk og skogbruk kan
ha stor nytte av disse subtile energiene på så vel det fysiske som på høyere nivåer. I
dag bekrefter spektrometeret budskapet i gamle tiders skrifter.

15:10 - 15:55

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

Ernæring og helse sett i historisk perspektiv. Hva har gått galt siden deler av
jordens befolkning sliter med overvekt og overvektsrelaterte sykdommer. Er det
fordi jeg spiser alt jeg kommer over at jeg blir fet??

16:05 - 16:50

Gratis

10.10.2014 Alternativmessen Drammen HØST 2014 - Godkjente foredrag / workshops - feelings.no - Feel good!

http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3647 4/13

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 3

Numerologi
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

Numerologi basert på medisinsk astrologi og tallenes mystiske betydning. In the
universe everything is connected, although at first sight it does not appear so.
Numerology is the essence of astrology, known since 6.000 years. A unique number
grid helps us to decode most everything in life, allowing more harmony and
progress in the emotional, material and spiritual realms – finding the right partner,
improving complementarity and compatibility (in private life as well in professional
life), learn how to make timely decisions and respond to the call of destiny.

11:30 - 12:15

Gratis

Urkraft
Holdes av: NewJana

Velkommen til å oppleve og forene deg med Urkraften i deg via Urinstrumentene
didj, fløyter og trommer.

12:25 - 13:10

Gratis

Krystallhealing
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Demonstrasjon om hvordan krystaller kan legges på og rundt kroppen, for å gi
healing. Velkommen!

13:20 - 14:05

Pris: 100,-

Healingsirkel
Holdes av: Borak Lovian

Den anerkjente healeren Borak Lovian holder en kraftig healingsirkel med sterke
energier fra Universell Hvit Tids Healing. Under healingsirkelen sitter alle i ring. Det
starter med en meditasjon for å dra ned lys og energi til seg selv og sirkelen, og for
å aktivere hjertechakra. Borak vil så gå rundt på utsiden av sirkelen å legge inn
healingenergi i hver enkelt, og hjelpe til med å høyne og balansere både den
kollektive og individuelle energien i sirkelen hele tiden. Bli med på en spesielt kraftig
og energirik opplevelse!

14:15 - 15:00

Pris: 100,-

Edelsten og mineralessenser
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

I følge 6000 år gamle ayurvediske skrifter, komprimerte lyset utgående fra skaperen
inn i materien og dannet hele det syrlige universet. Lys er farge - farger er lys, sa
Antonio Domini og Bruno Giordano. Ti edelstener kosmosyklisk transformert
gjennom alkymitiske retningslinjer, kan bringe balanse i våre liv, forlenge forventet
levealder og bedre livskvalitet. Planter, dyr, mennesker, jordbruk og skogbruk kan
ha stor nytte av disse subtile energiene på så vel det fysiske som på høyere nivåer. I
dag bekrefter spektrometeret budskapet i gamle tiders skrifter.

15:10 - 15:55

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

Ernæring og helse sett i historisk perspektiv. Hva har gått galt siden deler av
jordens befolkning sliter med overvekt og overvektsrelaterte sykdommer. Er det
fordi jeg spiser alt jeg kommer over at jeg blir fet??

16:05 - 16:50

Gratis



10.10.2014 Alternativmessen Drammen HØST 2014 - Godkjente foredrag / workshops - feelings.no - Feel good!

http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3647 4/13

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 3

Numerologi
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

Numerologi basert på medisinsk astrologi og tallenes mystiske betydning. In the
universe everything is connected, although at first sight it does not appear so.
Numerology is the essence of astrology, known since 6.000 years. A unique number
grid helps us to decode most everything in life, allowing more harmony and
progress in the emotional, material and spiritual realms – finding the right partner,
improving complementarity and compatibility (in private life as well in professional
life), learn how to make timely decisions and respond to the call of destiny.

11:30 - 12:15

Gratis

Urkraft
Holdes av: NewJana

Velkommen til å oppleve og forene deg med Urkraften i deg via Urinstrumentene
didj, fløyter og trommer.

12:25 - 13:10

Gratis

Krystallhealing
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Demonstrasjon om hvordan krystaller kan legges på og rundt kroppen, for å gi
healing. Velkommen!

13:20 - 14:05

Pris: 100,-

Healingsirkel
Holdes av: Borak Lovian

Den anerkjente healeren Borak Lovian holder en kraftig healingsirkel med sterke
energier fra Universell Hvit Tids Healing. Under healingsirkelen sitter alle i ring. Det
starter med en meditasjon for å dra ned lys og energi til seg selv og sirkelen, og for
å aktivere hjertechakra. Borak vil så gå rundt på utsiden av sirkelen å legge inn
healingenergi i hver enkelt, og hjelpe til med å høyne og balansere både den
kollektive og individuelle energien i sirkelen hele tiden. Bli med på en spesielt kraftig
og energirik opplevelse!

14:15 - 15:00

Pris: 100,-

Edelsten og mineralessenser
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

I følge 6000 år gamle ayurvediske skrifter, komprimerte lyset utgående fra skaperen
inn i materien og dannet hele det syrlige universet. Lys er farge - farger er lys, sa
Antonio Domini og Bruno Giordano. Ti edelstener kosmosyklisk transformert
gjennom alkymitiske retningslinjer, kan bringe balanse i våre liv, forlenge forventet
levealder og bedre livskvalitet. Planter, dyr, mennesker, jordbruk og skogbruk kan
ha stor nytte av disse subtile energiene på så vel det fysiske som på høyere nivåer. I
dag bekrefter spektrometeret budskapet i gamle tiders skrifter.

15:10 - 15:55

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

Ernæring og helse sett i historisk perspektiv. Hva har gått galt siden deler av
jordens befolkning sliter med overvekt og overvektsrelaterte sykdommer. Er det
fordi jeg spiser alt jeg kommer over at jeg blir fet??

16:05 - 16:50

Gratis

10.10.2014 Alternativmessen Drammen HØST 2014 - Godkjente foredrag / workshops - feelings.no - Feel good!

http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3647 5/13

Seid-Den Norrøne Sjamanveien

Holdes av: Toril Kilde

Bli med på en unik innvielse i norrøn spiritualitet, en reise i våre spirituelle røtter! Er
norrøn Spiritualitet røttene til dagens alternativmesser? Seid er visjonens vei i den
norrøne sjamanarven! Den norrøne sjamanarven kom fra en kultur som var dypt
forankret i feminine og kollektive verdier - og i Moder Jord. Volvene var sin tids
sjamaner - og kvinner. Seidmenn kjenner vi også til. Frøya var sjamanenes
beskytter og gudinne. Og det var Frøya som lærte Odin å seide! Mer om det får du
vite på workshop. Du bør ha noe erfaring med spirituelt arbeid for å delta. Innhold :
Den norrøne sjamanveien Volven og seidmannen Volvestaven Guidet trommereise
Øvelser i seid Seidsirkel Varmt Velkomne Frender! Workshopleder: Toril Kilde NB:
Max 20 deltakere.

17:00 - 19:00

Pris: 150,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 4

Enzymer – den vitale faktoren!
Holdes av: André Auster

Enzymer er trolig den minst kjente, minst forståtte, men kanskje den viktigste og
mest nødvendige faktoren å forstå når det kommer til ernæring og helse.

11:30 - 11:50

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.

13:20 - 14:05

Gratis

Gano.no - Din mentale, åndelig og fysiske balanse
- gjennom kosttilskudd
Holdes av: Stein Kvalheim

Ganoderma, på japansk kalt Reishi: gudinnen for Helse, Livet og Evig ungdom. Du
får oppleve selv hvordan du med fysiske teknikker kan endre din tilstand på noen få
minutter, og oppleve hvordan kosthold kan endre din livsopplevelse og
tilstedeværelse.

14:15 - 15:00

Gratis

Automatskrift og Acess-Bars!
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Holdes av: Toril Kilde

Bli med på en unik innvielse i norrøn spiritualitet, en reise i våre spirituelle røtter! Er
norrøn Spiritualitet røttene til dagens alternativmesser? Seid er visjonens vei i den
norrøne sjamanarven! Den norrøne sjamanarven kom fra en kultur som var dypt
forankret i feminine og kollektive verdier - og i Moder Jord. Volvene var sin tids
sjamaner - og kvinner. Seidmenn kjenner vi også til. Frøya var sjamanenes
beskytter og gudinne. Og det var Frøya som lærte Odin å seide! Mer om det får du
vite på workshop. Du bør ha noe erfaring med spirituelt arbeid for å delta. Innhold :
Den norrøne sjamanveien Volven og seidmannen Volvestaven Guidet trommereise
Øvelser i seid Seidsirkel Varmt Velkomne Frender! Workshopleder: Toril Kilde NB:
Max 20 deltakere.

17:00 - 19:00

Pris: 150,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 4

Enzymer – den vitale faktoren!
Holdes av: André Auster

Enzymer er trolig den minst kjente, minst forståtte, men kanskje den viktigste og
mest nødvendige faktoren å forstå når det kommer til ernæring og helse.

11:30 - 11:50

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.

13:20 - 14:05

Gratis

Gano.no - Din mentale, åndelig og fysiske balanse
- gjennom kosttilskudd
Holdes av: Stein Kvalheim

Ganoderma, på japansk kalt Reishi: gudinnen for Helse, Livet og Evig ungdom. Du
får oppleve selv hvordan du med fysiske teknikker kan endre din tilstand på noen få
minutter, og oppleve hvordan kosthold kan endre din livsopplevelse og
tilstedeværelse.

14:15 - 15:00

Gratis

Automatskrift og Acess-Bars!
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Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese'
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene.
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com

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.

16:05 - 17:05

Pris: 200,-

Fra Universet til jorden
Holdes av: Naomi Sol

Naomi Sol er kjent i fra media. Her blir det Besøk.. ulike Vesener, Hjelpere, UFOer..
Opplev Utenomjordiske språk og Englespråk..Mulighet for at du møter en slektning
eller din dyrevenn. Regresjon og Fremtid.. Forhøyninger! Alle får hvert sitt
Utenomjordiske Tegn. Påmelding på forhånd eller på messen! - minimum 6
påmeldte

18:00 - 19:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 5

Energetix Magnetsmykker
Holdes av: Nina og Per Inge Larsen

Energetix er et tysk firma, som ligger i Bingen syd for Frankfurt. De startet å
produsere smykker med integrerte neodym magneter i 2002, og er førende i
bransjen med forhandlere i 32 land. Kom og hør mer om Energetix Magnetsmykker
og magnetismens naturkraft.

11:30 - 12:15

Gratis

Spiritualitet i Vikingtiden og i dag
Holdes av: Mylnudalr Vikinglag - Toril Kilde og Astri Sørensen

Er det riktig det som er skrevet av fiendene til folket som bodde i vikingtiden i
Skandinavia? Hva var kvinnens rolle i dette samfunnet? Foredraget gir et grundig
innblikk i vikingenes liv. I norrøne spirituelle tradisjoner fortelles det om runemagi,
seid, galder, hellig bryllup og spirituelle seremonier. Vår forfedre var i dyp kontakt
med naturkreftene og naturånder. Vikinger hadde visjonsreise, utesitting
(meditasjon) og en åndelig forbundethet med naturen. Dette er skatter fra våre
spirituelle røtter. Ukjente for de fleste, men svært levende og tilgjengelige for oss i
dag! Jeg gir meg selv til meg selv sier Odin i Håvamål. Dette handler om ego-døden
og sjamanens vei. Mer får du vite på foredraget – sammen med en guidet
meditasjon til verdenstreet Yggdrasil og våre spirituelle røtter.

12:25 - 13:10

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

13:20 - 14:05

Gratis
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Skandinavia? Hva var kvinnens rolle i dette samfunnet? Foredraget gir et grundig
innblikk i vikingenes liv. I norrøne spirituelle tradisjoner fortelles det om runemagi,
seid, galder, hellig bryllup og spirituelle seremonier. Vår forfedre var i dyp kontakt
med naturkreftene og naturånder. Vikinger hadde visjonsreise, utesitting
(meditasjon) og en åndelig forbundethet med naturen. Dette er skatter fra våre
spirituelle røtter. Ukjente for de fleste, men svært levende og tilgjengelige for oss i
dag! Jeg gir meg selv til meg selv sier Odin i Håvamål. Dette handler om ego-døden
og sjamanens vei. Mer får du vite på foredraget – sammen med en guidet
meditasjon til verdenstreet Yggdrasil og våre spirituelle røtter.

12:25 - 13:10

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

13:20 - 14:05

Gratis
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Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese'
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene.
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com

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.

16:05 - 17:05

Pris: 200,-

Fra Universet til jorden
Holdes av: Naomi Sol

Naomi Sol er kjent i fra media. Her blir det Besøk.. ulike Vesener, Hjelpere, UFOer..
Opplev Utenomjordiske språk og Englespråk..Mulighet for at du møter en slektning
eller din dyrevenn. Regresjon og Fremtid.. Forhøyninger! Alle får hvert sitt
Utenomjordiske Tegn. Påmelding på forhånd eller på messen! - minimum 6
påmeldte

18:00 - 19:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. OKTOBER - SAL 5

Energetix Magnetsmykker
Holdes av: Nina og Per Inge Larsen

Energetix er et tysk firma, som ligger i Bingen syd for Frankfurt. De startet å
produsere smykker med integrerte neodym magneter i 2002, og er førende i
bransjen med forhandlere i 32 land. Kom og hør mer om Energetix Magnetsmykker
og magnetismens naturkraft.

11:30 - 12:15

Gratis

Spiritualitet i Vikingtiden og i dag
Holdes av: Mylnudalr Vikinglag - Toril Kilde og Astri Sørensen

Er det riktig det som er skrevet av fiendene til folket som bodde i vikingtiden i
Skandinavia? Hva var kvinnens rolle i dette samfunnet? Foredraget gir et grundig
innblikk i vikingenes liv. I norrøne spirituelle tradisjoner fortelles det om runemagi,
seid, galder, hellig bryllup og spirituelle seremonier. Vår forfedre var i dyp kontakt
med naturkreftene og naturånder. Vikinger hadde visjonsreise, utesitting
(meditasjon) og en åndelig forbundethet med naturen. Dette er skatter fra våre
spirituelle røtter. Ukjente for de fleste, men svært levende og tilgjengelige for oss i
dag! Jeg gir meg selv til meg selv sier Odin i Håvamål. Dette handler om ego-døden
og sjamanens vei. Mer får du vite på foredraget – sammen med en guidet
meditasjon til verdenstreet Yggdrasil og våre spirituelle røtter.

12:25 - 13:10

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

13:20 - 14:05
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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.

HEALINGENERGI - min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Av godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent fra TV2 og andre medier.
Kanskje 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 vil jeg fortelle
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 smerter og lidelser slik at de kan komme inn
i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, det er min erfaring! Velkommen til min
workshop!

14:15 - 15:00

Gratis

Aura-Chakraer og deres betydning
Holdes av: Aura-Visjon

Hva står de ulike fargene i auraen for? Vi forklarer hva fargene betyr, og forskjellen
på aura – og chakrafarger. Kan chakraene ha feil farge, og hva betyr i så fall det?
Endrer auraen seg hele tiden og hvorfor skal man da ta Aura-bilde? Vi har nå det
aller nyeste med 3D – bilder, og flere valgmuligheter.

15:10 - 15:55

Gratis

Klangkonsert og Mediumseanse
Holdes av: Gabriele Niedermeier & Maria Hemstad

Klangkonsert og Mediumseanse. Konsert og Den Ekte Deg Seanse. Ved Gabriele
Niedermeier(bilde) og Maria Hemstad Informasjon om Maria finner du her:
https://www.facebook.com/mariahealinggallery www.healinggallery.no
maria@healinggallery.no Informasjon om Gabriele finner du her: www.klangrom.no,
gabriele.klangrom@gmail.com og
hhtps://www.facebook.com/gabrielemarianiedermeier.no

16:05 - 17:35

Pris: 300,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 0

Konsert med TRON - En fredfull reise
Holdes av: Tron & Helene

Nå kan du oppleve den avslappende og healende musikken til Tron Syversen. Dette
er vakker musikk som går rett til hjertet ditt og som gir deg balanse og energi. Kom,
sett deg ned og lukk øynene, og la musikken løse opp spenninger i kropp og sjel. Du
vil få høre melodier fra flere av hans album.

14:00 - 14:30

Gratis

Voices from heaven concert
Holdes av: Tron & Runar Halonen

Med Runar Halonen and Tron Syversen Velkommen til en magisk og spennende
gruppehealing med meditasjon, lyd og musikk! Kanalisering av musikk og lyd med 15:30 - 16:00
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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.

HEALINGENERGI - min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Av godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent fra TV2 og andre medier.
Kanskje 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 vil jeg fortelle
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 smerter og lidelser slik at de kan komme inn
i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, det er min erfaring! Velkommen til min
workshop!

14:15 - 15:00

Gratis

Aura-Chakraer og deres betydning
Holdes av: Aura-Visjon

Hva står de ulike fargene i auraen for? Vi forklarer hva fargene betyr, og forskjellen
på aura – og chakrafarger. Kan chakraene ha feil farge, og hva betyr i så fall det?
Endrer auraen seg hele tiden og hvorfor skal man da ta Aura-bilde? Vi har nå det
aller nyeste med 3D – bilder, og flere valgmuligheter.

15:10 - 15:55

Gratis

Klangkonsert og Mediumseanse
Holdes av: Gabriele Niedermeier & Maria Hemstad

Klangkonsert og Mediumseanse. Konsert og Den Ekte Deg Seanse. Ved Gabriele
Niedermeier(bilde) og Maria Hemstad Informasjon om Maria finner du her:
https://www.facebook.com/mariahealinggallery www.healinggallery.no
maria@healinggallery.no Informasjon om Gabriele finner du her: www.klangrom.no,
gabriele.klangrom@gmail.com og
hhtps://www.facebook.com/gabrielemarianiedermeier.no

16:05 - 17:35

Pris: 300,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 0

Konsert med TRON - En fredfull reise
Holdes av: Tron & Helene

Nå kan du oppleve den avslappende og healende musikken til Tron Syversen. Dette
er vakker musikk som går rett til hjertet ditt og som gir deg balanse og energi. Kom,
sett deg ned og lukk øynene, og la musikken løse opp spenninger i kropp og sjel. Du
vil få høre melodier fra flere av hans album.

14:00 - 14:30

Gratis

Voices from heaven concert
Holdes av: Tron & Runar Halonen

Med Runar Halonen and Tron Syversen Velkommen til en magisk og spennende
gruppehealing med meditasjon, lyd og musikk! Kanalisering av musikk og lyd med 15:30 - 16:00
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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.

HEALINGENERGI - min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Av godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent fra TV2 og andre medier.
Kanskje 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 vil jeg fortelle
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 smerter og lidelser slik at de kan komme inn
i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, det er min erfaring! Velkommen til min
workshop!

14:15 - 15:00

Gratis

Aura-Chakraer og deres betydning
Holdes av: Aura-Visjon

Hva står de ulike fargene i auraen for? Vi forklarer hva fargene betyr, og forskjellen
på aura – og chakrafarger. Kan chakraene ha feil farge, og hva betyr i så fall det?
Endrer auraen seg hele tiden og hvorfor skal man da ta Aura-bilde? Vi har nå det
aller nyeste med 3D – bilder, og flere valgmuligheter.

15:10 - 15:55

Gratis

Klangkonsert og Mediumseanse
Holdes av: Gabriele Niedermeier & Maria Hemstad

Klangkonsert og Mediumseanse. Konsert og Den Ekte Deg Seanse. Ved Gabriele
Niedermeier(bilde) og Maria Hemstad Informasjon om Maria finner du her:
https://www.facebook.com/mariahealinggallery www.healinggallery.no
maria@healinggallery.no Informasjon om Gabriele finner du her: www.klangrom.no,
gabriele.klangrom@gmail.com og
hhtps://www.facebook.com/gabrielemarianiedermeier.no

16:05 - 17:35

Pris: 300,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 0

Konsert med TRON - En fredfull reise
Holdes av: Tron & Helene

Nå kan du oppleve den avslappende og healende musikken til Tron Syversen. Dette
er vakker musikk som går rett til hjertet ditt og som gir deg balanse og energi. Kom,
sett deg ned og lukk øynene, og la musikken løse opp spenninger i kropp og sjel. Du
vil få høre melodier fra flere av hans album.

14:00 - 14:30

Gratis

Voices from heaven concert
Holdes av: Tron & Runar Halonen

Med Runar Halonen and Tron Syversen Velkommen til en magisk og spennende
gruppehealing med meditasjon, lyd og musikk! Kanalisering av musikk og lyd med 15:30 - 16:00
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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.

HEALINGENERGI - min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Av godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent fra TV2 og andre medier.
Kanskje 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 vil jeg fortelle
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 smerter og lidelser slik at de kan komme inn
i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, det er min erfaring! Velkommen til min
workshop!

14:15 - 15:00

Gratis

Aura-Chakraer og deres betydning
Holdes av: Aura-Visjon

Hva står de ulike fargene i auraen for? Vi forklarer hva fargene betyr, og forskjellen
på aura – og chakrafarger. Kan chakraene ha feil farge, og hva betyr i så fall det?
Endrer auraen seg hele tiden og hvorfor skal man da ta Aura-bilde? Vi har nå det
aller nyeste med 3D – bilder, og flere valgmuligheter.

15:10 - 15:55

Gratis

Klangkonsert og Mediumseanse
Holdes av: Gabriele Niedermeier & Maria Hemstad

Klangkonsert og Mediumseanse. Konsert og Den Ekte Deg Seanse. Ved Gabriele
Niedermeier(bilde) og Maria Hemstad Informasjon om Maria finner du her:
https://www.facebook.com/mariahealinggallery www.healinggallery.no
maria@healinggallery.no Informasjon om Gabriele finner du her: www.klangrom.no,
gabriele.klangrom@gmail.com og
hhtps://www.facebook.com/gabrielemarianiedermeier.no

16:05 - 17:35

Pris: 300,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 0

Konsert med TRON - En fredfull reise
Holdes av: Tron & Helene

Nå kan du oppleve den avslappende og healende musikken til Tron Syversen. Dette
er vakker musikk som går rett til hjertet ditt og som gir deg balanse og energi. Kom,
sett deg ned og lukk øynene, og la musikken løse opp spenninger i kropp og sjel. Du
vil få høre melodier fra flere av hans album.

14:00 - 14:30

Gratis

Voices from heaven concert
Holdes av: Tron & Runar Halonen

Med Runar Halonen and Tron Syversen Velkommen til en magisk og spennende
gruppehealing med meditasjon, lyd og musikk! Kanalisering av musikk og lyd med 15:30 - 16:00
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Trons musikk og Runars stemme samtidig - en spontan forening av Trons
musikalske kreativitet og Runars helbredende evner. Lydhealing er et kraftfullt
verktøy som oppstår i øyeblikket. Det kan oppleves som en dyptgående kraft med
sterke energier. Energiene bruker stemmen til Runar som en kanal og du vil høre
høye og skarpe toner som har en høy frekvens. Her skal du bare slappe av og la deg
bli veiledet inn i meditasjon før Tron og Runar improviserer healingmusikk. Du kan
lese mer om oss på www.tronmusic.no og www.runarhalonen.com

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 1

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For 29 år siden ble han et medium. Phil vil fortelle
om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget. Foredraget
er på engelsk.

11:30 - 12:15

Gratis

Klarsyn, Tarot og Alvekort
Holdes av: Eli Wium

Eli Wium er født klarsynt. Hun har meget gode kunnskaper om tarotkortene. Hun er
en av de mest kjente i landet på dette området. Hun har vært med på å oversette
"Magiske budskap fra alvene" til norsk. Hun vil forklare hva det vil si å være
klarsynt. Hun vil fortelle om forskjellen mellom Alvekortene og tarotkortene. Hun vil
gi et minikurs i bruk av alvekortene. Hun vil demonstrere sine evner på noen
frivillige som har lyst å prøve.

12:25 - 13:10

Gratis

Jakten på savnede personer.
Holdes av: Michael Winger & Per Asle Rustad

Klarsynte Michael Winger vant "Jakten på den 6. sans" på TV Norge i 2011. I løpet
av det siste året har han funnet to savnede personer midt i tjukke skogen. Michael
klarte å oppnå det hverken politiet eller frivillige letemannskaper greide. Ved å bruke
sine unike evner kunne han gi familiene svar på hva som hadde skjedd med deres
kjære. Resultatet er at han har fått en stor bunke henvendelser om å finne flere
savnede. Forfatter og krimjournalist Per Asle Rustad var krimreporter i TV2
Nyhetene fra 1992 til 2002 og programleder for "Fornemmelse For Mord" på TV
Norge fra 2002 til 2005. Han har skrevet boka "Klarsynt - åndelig hjelp i uløste
kriminalsaker", som er basert på saker fra TV-serien og nye gåter han har jobbet
lenge med. I boka tar han opp flere av de store drapsgåtene i Norge. I dette
foredraget får du innblikk i hvordan landets dyktigste klarsynte og en av Norges
mest fremtredende krimpersonligheter jobber sammen for å finne savnede personer
og løse kriminalgåter. Winger og Rustad bruker sine evner, erfaringer og
kunnskaper i et samarbeid som ikke har vært gjort tidligere i dette landet. Mer om
dette vil du få oppleve i foredraget og ved å besøke www.tv-medium.com

14:15 - 15:00

Gratis

Edelsten og mineralessenser
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

I følge 6000 år gamle ayurvediske skrifter, komprimerte lyset utgående fra skaperen
inn i materien og dannet hele det syrlige universet. Lys er farge - farger er lys, sa
Antonio Domini og Bruno Giordano. Ti edelstener kosmosyklisk transformert
gjennom alkymitiske retningslinjer, kan bringe balanse i våre liv, forlenge forventet
levealder og bedre livskvalitet. Planter, dyr, mennesker, jordbruk og skogbruk kan
ha stor nytte av disse subtile energiene på så vel det fysiske som på høyere nivåer. I
dag bekrefter spektrometeret budskapet i gamle tiders skrifter.

15:10 - 15:55

Gratis
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Trons musikk og Runars stemme samtidig - en spontan forening av Trons
musikalske kreativitet og Runars helbredende evner. Lydhealing er et kraftfullt
verktøy som oppstår i øyeblikket. Det kan oppleves som en dyptgående kraft med
sterke energier. Energiene bruker stemmen til Runar som en kanal og du vil høre
høye og skarpe toner som har en høy frekvens. Her skal du bare slappe av og la deg
bli veiledet inn i meditasjon før Tron og Runar improviserer healingmusikk. Du kan
lese mer om oss på www.tronmusic.no og www.runarhalonen.com

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 1

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For 29 år siden ble han et medium. Phil vil fortelle
om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget. Foredraget
er på engelsk.

11:30 - 12:15

Gratis

Klarsyn, Tarot og Alvekort
Holdes av: Eli Wium

Eli Wium er født klarsynt. Hun har meget gode kunnskaper om tarotkortene. Hun er
en av de mest kjente i landet på dette området. Hun har vært med på å oversette
"Magiske budskap fra alvene" til norsk. Hun vil forklare hva det vil si å være
klarsynt. Hun vil fortelle om forskjellen mellom Alvekortene og tarotkortene. Hun vil
gi et minikurs i bruk av alvekortene. Hun vil demonstrere sine evner på noen
frivillige som har lyst å prøve.

12:25 - 13:10

Gratis

Jakten på savnede personer.
Holdes av: Michael Winger & Per Asle Rustad

Klarsynte Michael Winger vant "Jakten på den 6. sans" på TV Norge i 2011. I løpet
av det siste året har han funnet to savnede personer midt i tjukke skogen. Michael
klarte å oppnå det hverken politiet eller frivillige letemannskaper greide. Ved å bruke
sine unike evner kunne han gi familiene svar på hva som hadde skjedd med deres
kjære. Resultatet er at han har fått en stor bunke henvendelser om å finne flere
savnede. Forfatter og krimjournalist Per Asle Rustad var krimreporter i TV2
Nyhetene fra 1992 til 2002 og programleder for "Fornemmelse For Mord" på TV
Norge fra 2002 til 2005. Han har skrevet boka "Klarsynt - åndelig hjelp i uløste
kriminalsaker", som er basert på saker fra TV-serien og nye gåter han har jobbet
lenge med. I boka tar han opp flere av de store drapsgåtene i Norge. I dette
foredraget får du innblikk i hvordan landets dyktigste klarsynte og en av Norges
mest fremtredende krimpersonligheter jobber sammen for å finne savnede personer
og løse kriminalgåter. Winger og Rustad bruker sine evner, erfaringer og
kunnskaper i et samarbeid som ikke har vært gjort tidligere i dette landet. Mer om
dette vil du få oppleve i foredraget og ved å besøke www.tv-medium.com

14:15 - 15:00

Gratis

Edelsten og mineralessenser
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

I følge 6000 år gamle ayurvediske skrifter, komprimerte lyset utgående fra skaperen
inn i materien og dannet hele det syrlige universet. Lys er farge - farger er lys, sa
Antonio Domini og Bruno Giordano. Ti edelstener kosmosyklisk transformert
gjennom alkymitiske retningslinjer, kan bringe balanse i våre liv, forlenge forventet
levealder og bedre livskvalitet. Planter, dyr, mennesker, jordbruk og skogbruk kan
ha stor nytte av disse subtile energiene på så vel det fysiske som på høyere nivåer. I
dag bekrefter spektrometeret budskapet i gamle tiders skrifter.

15:10 - 15:55

Gratis
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Trons musikk og Runars stemme samtidig - en spontan forening av Trons
musikalske kreativitet og Runars helbredende evner. Lydhealing er et kraftfullt
verktøy som oppstår i øyeblikket. Det kan oppleves som en dyptgående kraft med
sterke energier. Energiene bruker stemmen til Runar som en kanal og du vil høre
høye og skarpe toner som har en høy frekvens. Her skal du bare slappe av og la deg
bli veiledet inn i meditasjon før Tron og Runar improviserer healingmusikk. Du kan
lese mer om oss på www.tronmusic.no og www.runarhalonen.com

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 1

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For 29 år siden ble han et medium. Phil vil fortelle
om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget. Foredraget
er på engelsk.

11:30 - 12:15

Gratis

Klarsyn, Tarot og Alvekort
Holdes av: Eli Wium

Eli Wium er født klarsynt. Hun har meget gode kunnskaper om tarotkortene. Hun er
en av de mest kjente i landet på dette området. Hun har vært med på å oversette
"Magiske budskap fra alvene" til norsk. Hun vil forklare hva det vil si å være
klarsynt. Hun vil fortelle om forskjellen mellom Alvekortene og tarotkortene. Hun vil
gi et minikurs i bruk av alvekortene. Hun vil demonstrere sine evner på noen
frivillige som har lyst å prøve.

12:25 - 13:10

Gratis

Jakten på savnede personer.
Holdes av: Michael Winger & Per Asle Rustad

Klarsynte Michael Winger vant "Jakten på den 6. sans" på TV Norge i 2011. I løpet
av det siste året har han funnet to savnede personer midt i tjukke skogen. Michael
klarte å oppnå det hverken politiet eller frivillige letemannskaper greide. Ved å bruke
sine unike evner kunne han gi familiene svar på hva som hadde skjedd med deres
kjære. Resultatet er at han har fått en stor bunke henvendelser om å finne flere
savnede. Forfatter og krimjournalist Per Asle Rustad var krimreporter i TV2
Nyhetene fra 1992 til 2002 og programleder for "Fornemmelse For Mord" på TV
Norge fra 2002 til 2005. Han har skrevet boka "Klarsynt - åndelig hjelp i uløste
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Board Of Knowledge
Holdes av: Naomi Sol

The Board of Knowledge er Tegn av Kunnskap, og gir åpninger slik at en kan utvikle
seg og vokse på alle plan. Hvert symbol bærer kunnskap, forståelse, åpninger,
innsikt og energi. Slik at du kan finne din vei, og utvikle deg raskere. Den unike
Kunnskapen hjelper mennesket å utvikle seg og vokse i nøyaktig rett retning for
hvert enkelt individ. Minikurs. Alle får en liten gave.

17:00 - 17:45

Pris: 100,-

Stort mediumshow
Holdes av: John Calmar

Velkommen til en reise i den åndelige verden. Danske John Calmar vil ta inn
budskap under seansen fra våre nære og kjære fra den andre siden. Han har i en
årrekke hatt evne til å være et trancmedie. Han velger selv å åpenstille seg selv for
å være et verktøy; formidlere.. Han er kjent for å komme med treffsikre meddelelser
slik at vi skal vite hvem som viser seg og kommer med budskap til forskjellige folk
blant publikum. John kanaliserer både avdøde slektninger og venner som har gått
over til et annet bevissthetsnivå. Han vil også komme med budskap fra andre
åndelige vesen og guddommelige skikkelser, det være seg hjelpere-som engler,
guider, kraftdyr og andre læremestere.

18:00 - 19:30

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 2

Healing
Holdes av: Borak Lovian

Hva er healing? Kan man lære det? Går det an å sende det på avstand? Borak
Lovian forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften
underveis. De som ønsker kan få en gratis fellesfjernhealing etter messa for å
kjenne på energiene. 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 tatt flere
utdannelser innen healing, selvutvikling osv., og holder bl.a. kurs i Universell Hvit
Tids Healing og Kirurgisk Healing.

11:30 - 12:15

Gratis

Spiritualitet i Vikingtiden og i dag
Holdes av: Mylnudalr Vikinglag - Toril Kilde og Astri Sørensen

Er det riktig det som er skrevet av fiendene til folket som bodde i vikingtiden i
Skandinavia? Hva var kvinnens rolle i dette samfunnet? Foredraget gir et grundig
innblikk i vikingenes liv. I norrøne spirituelle tradisjoner fortelles det om runemagi,
seid, galder, hellig bryllup og spirituelle seremonier. Vår forfedre var i dyp kontakt
med naturkreftene og naturånder. Vikinger hadde visjonsreise, utesitting
(meditasjon) og en åndelig forbundethet med naturen. Dette er skatter fra våre
spirituelle røtter. Ukjente for de fleste, men svært levende og tilgjengelige for oss i
dag! Jeg gir meg selv til meg selv sier Odin i Håvamål. Dette handler om ego-døden
og sjamanens vei. Mer får du vite på foredraget – sammen med en guidet
meditasjon til verdenstreet Yggdrasil og våre spirituelle røtter.

12:25 - 13:10

Gratis

Håndanalyse - få et innblikk i hendenes mysterier!
Holdes av: Samin Madsen

Samin Madsen forteller hvordan han jobber med håndanalyse, og hva som kan
skjule seg i linjer og fingeravtrykk. Du kan få en bekreftelse på din situasjon her og
nå, og du kan få hjelp til og finne dine potensialer og evner. Håndanalyse er blitt et
meget viktig verktøy for å kunne fortelle om karaktertrekk, fortid og fremtid for
mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

13:20 - 14:05

Gratis

Intuisjon - en ressurs for alle
Holdes av: Grethe Holtan
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Samin Madsen forteller hvordan han jobber med håndanalyse, og hva som kan
skjule seg i linjer og fingeravtrykk. Du kan få en bekreftelse på din situasjon her og
nå, og du kan få hjelp til og finne dine potensialer og evner. Håndanalyse er blitt et
meget viktig verktøy for å kunne fortelle om karaktertrekk, fortid og fremtid for
mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

13:20 - 14:05

Gratis

Intuisjon - en ressurs for alle
Holdes av: Grethe Holtan
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FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 2
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er en av Norges mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har tatt flere
utdannelser innen healing, selvutvikling osv., og holder bl.a. kurs i Universell Hvit
Tids Healing og Kirurgisk Healing.

11:30 - 12:15

Gratis
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Lær å ta inn, forstå og stole på intuisjonen din. Deretter å følge den på egne
premisser. Lær hvordan du kan bli bedre til å samle inn og bearbeide informasjon,
og bli bevisst på når du skal handle. Riktig «timing» er helt avgjørende for å
maksimere resultatet.

14:15 - 15:00

Gratis

John of God reiser
Holdes av: Wenche & Rainer Karlsen

Healing & helsereiser. Bli med på våre reiser til John of God i Brasil og møt
mennesker fra alle verdenshjørner på hans senter Casa de Dom Inacio. John of God
heter egentlig Joao Texiera de Faria og er en av verdens mest kjent healere. Vi har
all inclusive reiser fra Norge med norsk talende guide, godkjent fra Casa de Dom
Inacio.

15:10 - 15:55

Gratis

Numerologi
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

Numerologi basert på medisinsk astrologi og tallenes mystiske betydning. In the
universe everything is connected, although at first sight it does not appear so.
Numerology is the essence of astrology, known since 6.000 years. A unique number
grid helps us to decode most everything in life, allowing more harmony and
progress in the emotional, material and spiritual realms – finding the right partner,
improving complementarity and compatibility (in private life as well in professional
life), learn how to make timely decisions and respond to the call of destiny.

17:00 - 17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 3

Gano.no - Din mentale, åndelig og fysiske balanse
- gjennom kosttilskudd
Holdes av: Stein Kvalheim

Ganoderma, på japansk kalt Reishi: gudinnen for Helse, Livet og Evig ungdom. Du
får oppleve selv hvordan du med fysiske teknikker kan endre din tilstand på noen få
minutter, og oppleve hvordan kosthold kan endre din livsopplevelse og
tilstedeværelse.

11:30 - 12:15

Gratis

Protection from electromagnetic Stress =
Biovitalspace
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

Harmful radiation produced by all electrical and electronic instruments Radars,
satellites, nuclear power stations, Curry and Hartmann grids damages our Health.
The essence from a unique meteorite found in Kenia and pure light derived from
eight precious stones as well as a frequency transforming negativity into positive
energy. This combination surrounds the wearer with an invisible, protective shield.
Kirlian photography as well as Kinesiology are valuable tools to demonstrate
protection. Biovitalspace can protect people as well as places or circumstances!

12:25 - 13:10

Gratis

Transfer Factors - laget av immunforsvaret - for
immunforsvaret!

Holdes av: Hilde Person

Transfer Factors - nytt i Norge, men oppdaget i 1948! 100% naturlige molekyler
som gir inntil 10 ganger mer immunstøtte enn noe annet kjent produkt på
markedet. Vårt immunforsvar er mer utfordret enn noensinne, og livsstilsykdommer

13:20 - 14:05

Gratis
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øker drastisk. Kom og hør hva Transfer factor er - og hva det kan gjøre for deg og
din helse! www.transferfactor.no

HEALINGENERGI - min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Av godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent fra TV2 og andre medier.
Kanskje 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 vil jeg fortelle
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 smerter og lidelser slik at de kan komme inn
i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, det er min erfaring! Velkommen til min
workshop!

14:15 - 15:00

Gratis

Urkraft
Holdes av: NewJana

Velkommen til å oppleve og forene deg med Urkraften i deg via Urinstrumentene
didj, fløyter og trommer.

15:10 - 15:55

Gratis

Seid-Den Norrøne Sjamanveien
Holdes av: Toril Kilde

Bli med på en unik innvielse i norrøn spiritualitet, en reise i våre spirituelle røtter! Er
norrøn Spiritualitet røttene til dagens alternativmesser? Seid er visjonens vei i den
norrøne sjamanarven! Den norrøne sjamanarven kom fra en kultur som var dypt
forankret i feminine og kollektive verdier - og i Moder Jord. Volvene var sin tids
sjamaner - og kvinner. Seidmenn kjenner vi også til. Frøya var sjamanenes
beskytter og gudinne. Og det var Frøya som lærte Odin å seide! Mer om det får du
vite på workshop. Du bør ha noe erfaring med spirituelt arbeid for å delta. Innhold :
Den norrøne sjamanveien Volven og seidmannen Volvestaven Guidet trommereise
Øvelser i seid Seidsirkel Varmt Velkomne Frender! Workshopleder: Toril Kilde NB:
Max 20 deltakere.

17:00 - 19:00

Pris: 150,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 4

Synsk Tegne-medium seanse
Holdes av: Adele Leyha & Naomi Sol

Nysgjerrig på åndeverden? Ønsker du kontakt med hjelperne dine? Mediumskap i
Drammen er en forening som jevnlig tilbyr kurs og demonstrasjoner på mediumskap
og healing. På messa vil Adele Leyha & Naomi Sol vil gjøre en demonstrasjon hvor
Adele Leyha tegner hjelperne samtidig som Naomi Sol formidler beskjeder ifra dem.

11:30 - 12:15

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

Ernæring og helse sett i historisk perspektiv. Hva har gått galt siden deler av
jordens befolkning sliter med overvekt og overvektsrelaterte sykdommer. Er det
fordi jeg spiser alt jeg kommer over at jeg blir fet??

12:25 - 13:10

Gratis
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Bli med på en unik innvielse i norrøn spiritualitet, en reise i våre spirituelle røtter! Er
norrøn Spiritualitet røttene til dagens alternativmesser? Seid er visjonens vei i den
norrøne sjamanarven! Den norrøne sjamanarven kom fra en kultur som var dypt
forankret i feminine og kollektive verdier - og i Moder Jord. Volvene var sin tids
sjamaner - og kvinner. Seidmenn kjenner vi også til. Frøya var sjamanenes
beskytter og gudinne. Og det var Frøya som lærte Odin å seide! Mer om det får du
vite på workshop. Du bør ha noe erfaring med spirituelt arbeid for å delta. Innhold :
Den norrøne sjamanveien Volven og seidmannen Volvestaven Guidet trommereise
Øvelser i seid Seidsirkel Varmt Velkomne Frender! Workshopleder: Toril Kilde NB:
Max 20 deltakere.

17:00 - 19:00

Pris: 150,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 4

Synsk Tegne-medium seanse
Holdes av: Adele Leyha & Naomi Sol

Nysgjerrig på åndeverden? Ønsker du kontakt med hjelperne dine? Mediumskap i
Drammen er en forening som jevnlig tilbyr kurs og demonstrasjoner på mediumskap
og healing. På messa vil Adele Leyha & Naomi Sol vil gjøre en demonstrasjon hvor
Adele Leyha tegner hjelperne samtidig som Naomi Sol formidler beskjeder ifra dem.

11:30 - 12:15

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

Ernæring og helse sett i historisk perspektiv. Hva har gått galt siden deler av
jordens befolkning sliter med overvekt og overvektsrelaterte sykdommer. Er det
fordi jeg spiser alt jeg kommer over at jeg blir fet??

12:25 - 13:10

Gratis
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Lær å ta inn, forstå og stole på intuisjonen din. Deretter å følge den på egne
premisser. Lær hvordan du kan bli bedre til å samle inn og bearbeide informasjon,
og bli bevisst på når du skal handle. Riktig «timing» er helt avgjørende for å
maksimere resultatet.

14:15 - 15:00

Gratis

John of God reiser
Holdes av: Wenche & Rainer Karlsen

Healing & helsereiser. Bli med på våre reiser til John of God i Brasil og møt
mennesker fra alle verdenshjørner på hans senter Casa de Dom Inacio. John of God
heter egentlig Joao Texiera de Faria og er en av verdens mest kjent healere. Vi har
all inclusive reiser fra Norge med norsk talende guide, godkjent fra Casa de Dom
Inacio.

15:10 - 15:55

Gratis

Numerologi
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

Numerologi basert på medisinsk astrologi og tallenes mystiske betydning. In the
universe everything is connected, although at first sight it does not appear so.
Numerology is the essence of astrology, known since 6.000 years. A unique number
grid helps us to decode most everything in life, allowing more harmony and
progress in the emotional, material and spiritual realms – finding the right partner,
improving complementarity and compatibility (in private life as well in professional
life), learn how to make timely decisions and respond to the call of destiny.

17:00 - 17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 3

Gano.no - Din mentale, åndelig og fysiske balanse
- gjennom kosttilskudd
Holdes av: Stein Kvalheim

Ganoderma, på japansk kalt Reishi: gudinnen for Helse, Livet og Evig ungdom. Du
får oppleve selv hvordan du med fysiske teknikker kan endre din tilstand på noen få
minutter, og oppleve hvordan kosthold kan endre din livsopplevelse og
tilstedeværelse.

11:30 - 12:15

Gratis

Protection from electromagnetic Stress =
Biovitalspace
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

Harmful radiation produced by all electrical and electronic instruments Radars,
satellites, nuclear power stations, Curry and Hartmann grids damages our Health.
The essence from a unique meteorite found in Kenia and pure light derived from
eight precious stones as well as a frequency transforming negativity into positive
energy. This combination surrounds the wearer with an invisible, protective shield.
Kirlian photography as well as Kinesiology are valuable tools to demonstrate
protection. Biovitalspace can protect people as well as places or circumstances!

12:25 - 13:10

Gratis

Transfer Factors - laget av immunforsvaret - for
immunforsvaret!

Holdes av: Hilde Person

Transfer Factors - nytt i Norge, men oppdaget i 1948! 100% naturlige molekyler
som gir inntil 10 ganger mer immunstøtte enn noe annet kjent produkt på
markedet. Vårt immunforsvar er mer utfordret enn noensinne, og livsstilsykdommer

13:20 - 14:05

Gratis
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FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. OKTOBER - SAL 4
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og healing. På messa vil Adele Leyha & Naomi Sol vil gjøre en demonstrasjon hvor
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Var vikinger bare berserker og villmenn? Håvamål - en spirituell reise - godt
beskrevet som Nordens visdom. Håvamål er en av de viktigste dokumentene fra
vikingtiden i Skandinavia. Håvamål er godt beskrevet som Nordens visdom. Håvamål
er de visdomsord som ga åndelig næring til vikingene i deres daglige liv, sine lange
reiser for å oppdage nye land, og deres personlige reiser for å oppdage meningen i
liv og død. Disse uttalelsene gir et klart bilde av vikingenes filosofi og holdninger til
hvordan livet skal leves både som et fysisk vesen og en åndelig enhet. På et åndelig
nivå forklarer Håvamål hvordan man skal håndtere en verden fylt av spiritualitet der
ukjente farer og hellig kunnskap er skjult. Tyr hadde et eksklusivt nært møte med
det originale Håvamål manuskript når han skrev boken Håvamål - Viking visdom -
Odins tale.

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.

16:05 - 17:05

Pris: 200,-
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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.

13:20 - 14:05

Gratis

Krystallhealing
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Demonstrasjon om hvordan krystaller kan legges på og rundt kroppen, for å gi
healing. Velkommen!

14:15 - 15:00

Pris: 100,-

Automatskrift og Acess-Bars!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese'
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene.
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com

15:10 - 15:55

Gratis

Enzymer – den vitale faktoren!
Holdes av: André Auster

Enzymer er trolig den minst kjente, minst forståtte, men kanskje den viktigste og
mest nødvendige faktoren å forstå når det kommer til ernæring og helse.

16:05 - 16:25

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. 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.

13:20 - 14:05

Gratis

Spiritualitet på Vikingtiden. Håvamål - en spirituell
reise
Holdes av: Tyr Neilsen

10.10.2014 Alternativmessen Drammen HØST 2014 - Godkjente foredrag / workshops - feelings.no - Feel good!

http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3647 12/13

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.

13:20 - 14:05

Gratis

Krystallhealing
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Demonstrasjon om hvordan krystaller kan legges på og rundt kroppen, for å gi
healing. Velkommen!

14:15 - 15:00

Pris: 100,-

Automatskrift og Acess-Bars!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese'
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene.
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com

15:10 - 15:55

Gratis

Enzymer – den vitale faktoren!
Holdes av: André Auster

Enzymer er trolig den minst kjente, minst forståtte, men kanskje den viktigste og
mest nødvendige faktoren å forstå når det kommer til ernæring og helse.

16:05 - 16:25

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. 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.

13:20 - 14:05

Gratis

Spiritualitet på Vikingtiden. Håvamål - en spirituell
reise
Holdes av: Tyr Neilsen

10.10.2014 Alternativmessen Drammen HØST 2014 - Godkjente foredrag / workshops - feelings.no - Feel good!

http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3647 12/13

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.

13:20 - 14:05

Gratis

Krystallhealing
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Demonstrasjon om hvordan krystaller kan legges på og rundt kroppen, for å gi
healing. Velkommen!

14:15 - 15:00

Pris: 100,-

Automatskrift og Acess-Bars!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese'
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene.
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com

15:10 - 15:55

Gratis

Enzymer – den vitale faktoren!
Holdes av: André Auster

Enzymer er trolig den minst kjente, minst forståtte, men kanskje den viktigste og
mest nødvendige faktoren å forstå når det kommer til ernæring og helse.

16:05 - 16:25

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. 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.

13:20 - 14:05

Gratis

Spiritualitet på Vikingtiden. Håvamål - en spirituell
reise
Holdes av: Tyr Neilsen
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