




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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UTSTILLERLISTE
Alternativmessen Drammen HØST 2015

Alternativguiden.no

Alternativguiden.no
Gratis utstillermagasin til alle som kjøper produkter i
www.alternativguiden.no Da får man opplysninger på minimum 300
aktive utstillere.
www.alternativguiden.no

P17
Alternativsenteret Sjelens Energi
Helhetsterapi, coach, TFT/EFT, Salg av røkelse, orakelkort, poser til
kort, pendel, krystaller, meditasjonsCd, pakkepris på behandlinger og
kurs.

KUN FOREDRAG

Andre Kirsebom
Godkjent Healer og Sertifisert Medium for Plattform. Spirituell Prest og
leder i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og leder for Norsk Spiritualist
Forening. Har som eneste i Norge sertifikater CSNU (d+h+s) som
Demontrator, Healer og Public Speaker fra SNU i England.
www.aspirit.no | Tlf: 90 12 22 80

Holder
workshop

N5
Arild Healer
Anerkjent Healer. Har blitt omtalt i en rekke magasiner/ukeblader for
sine unike evner.
www.catoklinikken.com | arild_healer@yahoo.no | Tlf: 73 10 80 90

U10
Astrid Olsen
Klarsynt. Kirurgisk healing. Holder foredrag om småfolket/naturens
engler.
Tlf: 45 60 10 17

Holder
foredrag

N17

Aura-Visjon ved Anne-Grethe og Arne
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

G6
Bente Stamoen
På messa gjør jeg automatskrift, som er kanaliserte budskap via
penna.
bentestamoen@hotmail.com | Tlf: 97 50 64 73

Holder
foredrag
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R2
Berit Hagbartsen
Klarsynt rådgiver og medium. Sitter du fast med uløste spørsmål i
livet, eller ønsker du kontakt med dine kjære. Så kan jeg kanskje være
den rette for deg.

P2 Bjørg Søreide
Tarot og Kunstterapi.

Q2 Bodil Einang
Healing. Godkjent Healer fra Det Norske Healerforbund.
www.healerkonsulenten.no | bodil@healerkonsulenten.no | Tlf: 905 26 634

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

P5 Bowen Teknikken v/ Helle Tuko
Bowen behandling. Tlf: 97573276

Q1
Ca’luna Vital- Energy Feng Shui Academy
Feng Shui Master Maianne L. Petersen tilbyr: Feng Shui indretning -
konsultasjoner, Feng Shui produkter, Feng Shui bøker m.m.
www.caluna.dk | caluna@caluna.dk | Tlf: +45 8682 8688

N13

Dr.Henning Hai Lee Yang
Spåmann - Dr. Henning Hai Lee Yang er ekspert i Astrologi, Hånd og
Ansiktsanalyse. Han kan gi deg svar på alt du måtte ha og kan hjelpe
deg å se og løse problemene dine ved å gi deg en spennende
Livsanalyse. Han er Norges og verdenskjent for sine spådommer.
www.yangz.com | yangz@yangz.com

Holder
foredrag

S3
Dragon Wood
Eksklusive artikler fra østen: Skulpturer, smykker, keramikk, musikk,
vindklokker m.m. Besøk vår butikk i gågata - DRAMMEN

N7AB

Drammen Velværesalong
Havnegata 10 - Rundtom. Dame og Herrefrisør, Vippeextension,
Negledesign, Voksing, Form/farge av bryn og vipper (threading),
Fotpleie m.m.
tonjetang@hotmail.com | Tlf: 93 41 41 96
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U1 Eco Oils 4 U
Økologiske oljer av alle slag fra Agadir, Marokko.
www.ecooils4u.com | ecooils4u@gmail.com | Tlf: 48 25 16 00

N7BC Ecologics Norway AS
Økologisk hud og kroppspleie og fair trade produkter.
www.ecologics.no | post@ecologics.no

N6
Eduterapi Norge
Kyani kosttilskudd, vitamin og mineralanalyse. Behandling av barn
med lærevansker.

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

Holder
foredrag

N17
Eva Lill Larsen
Klarsynt og Healing. 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

P14 Falcoterm
Velvære- og kostholdsprodukter.
falcote@online.no

N2

FitLine Optimal ernæring på cellenivå
FitLine er Optimal ernæring. Det eksklusive Næring-Transport-
Konseptet NTC transporterer 95% av næringen nøyaktig dit den
trengs, når den trengs, til cellene. Produktene er vannløselig og er
basert på grønnsaker, frukt og kostfiber uten kunstige
tilsetningsstoffer eller sprøytemidler.
tiurstien11@gmail.com  | Tlf: 98 03 44 49

Holder
foredrag

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.
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P1 Gerd Ghelia Frivold
Multidimensjonell billedkunstner. Bok og Maleri-kunst.
www.lysrommet.com | post@lysrommet.com | Tlf: 98 23 25 39

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

G8/9
Helse-Invest AS
Salg av anatomiske hodeputer og overmadrasser. Tilbud: 20 min
massasje på standen.

U7
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

P13
Iren Naustdal
Klarsynt veiledning/råd. Aktuell med bøkene "Det gode liv" og "Å leve i
pakt med naturen".
http://www.sjelsvei.com | irennaustdal@gmail.com | Tlf: 932 65869

N16 IZZA
Tarot.

U12
Jan-Erik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
Klarsyn - Medium - Healing. Kjent fra "Jakten på den 6.sans".
www.skoger-naturterapi.com | jan-erik@skoger-naturterapi.com | Tlf: 41 28 00
30

Holder
foredrag

N11
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
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R12

LaDiva design
"Vi i LaDiva design er opptatt av hva farger gjør med oss. Vi selger
håndlagede glasslamper dekorert med perler og mosaikk. Bygget opp
etter hellige geometriske mønstre og chakra farger. LaDiva design har
butikk/showrom i kongensgate, Moss sentrum. Facebook: søk ladiva
design."
Søk ladiva design på Facebook | ladiva_design@outlook.com | Tlf: 93 26 23 85

G3 Laila Lehn
Kunstner. Stiller ut malerier.

Mystica
Lilli Bendriss
Kjent fra Åndenes makt og andre TV-program. Har utgitt en rekke
bøker og CDer. Aktuell med CDene "Takk" og "Energibalansering".
www.lillibendriss.com

Holder
workshop

P17

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

N9

Livets Nøkkel: Per Kristian Myhr
Sykepleier, Biontolog, klarsynt, Healer. Er du ofte sliten? Rensing av
hormonsystemet og rensing av chakra. Øker ditt klarsyn og intuisjon.
(Transformasjon og healing).
www.forandring.net | per-k-my@online.no | Tlf: 97 17 24 39

Holder
foredrag

U4 Lykke by Julie
Hudpleie naturlig.
www.lykkebyjulie.com | julie@lykkebyjulie.com | Tlf: 92 81 83 91

Ved inngang Lyset Design
Håndlagde dekorasjonslys, smykker, såper, bilder, skjerf m.m.

R3/4
Mylnudalr Vikinglag
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, krystaller, røkelse, buddhafigurer m.m.
www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81

N10AB

NEO - Norske eteriske oljer
Ved foten av Tronfjellet øverst i Østerdalen har gründere og
entusiaster skapt et nytt norsk oljeeventyr i harmoni med naturen.
Neo Folgerø har tatt i bruk naturens råvarer, gamle tradisjoner og ny
viten i produksjonen av norske eteriske oljer.
www.neofolgeroe.no | post@neofolgeroe.no | Tlf: 62 48 70 51
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N8

Normassasje
Konseptet Normassasje er utviklet av Solveig Smith, som har 30 års
erfaring innenfor faget massasje. Hun driver gjestegården Birgittatun i
Tvedestrand, som er et av stedene for utdanning innenfor
Normassasje. Utdanningen holdes også i Oslo, Stavanger og
Trondheim.
www.normassasje.no | post@birgittatun.no | Tlf: 41 57 50 87

Holder
foredrag

N10C

Per Henrik Gullfoss
Grunnlegger av den nordiske astrologiskolen. Han har utdannet og
veiledet innen astrologi siden nittitallet. Han har skrevet over 30
alternative bøker, holdt utallige foredrag og holder for tiden ettårige
utdannelser innen spirituell astrologi og tarot. Skribent og eier av
magasinet ildsjelen.

Holder
foredrag

N4

Phen´s TAROT
Phen jobber med tarot, klarsynt og healing. Phen legger tarot på
"thaivis" for deg som vil vite mer om situasjonen rundt deg.
Kjærlighet, jobb, penger, familie, fortid, nåtid og fremtid. Sitter du
fast? Kortene gir deg veiledning.
skoger-naturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32

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

Holder
foredrag

G4 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

SAGA SAL2

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

R1

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

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

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

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

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

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



N8

Normassasje
Konseptet Normassasje er utviklet av Solveig Smith, som har 30 års
erfaring innenfor faget massasje. Hun driver gjestegården Birgittatun i
Tvedestrand, som er et av stedene for utdanning innenfor
Normassasje. Utdanningen holdes også i Oslo, Stavanger og
Trondheim.
www.normassasje.no | post@birgittatun.no | Tlf: 41 57 50 87

Holder
foredrag

N10C

Per Henrik Gullfoss
Grunnlegger av den nordiske astrologiskolen. Han har utdannet og
veiledet innen astrologi siden nittitallet. Han har skrevet over 30
alternative bøker, holdt utallige foredrag og holder for tiden ettårige
utdannelser innen spirituell astrologi og tarot. Skribent og eier av
magasinet ildsjelen.

Holder
foredrag

N4

Phen´s TAROT
Phen jobber med tarot, klarsynt og healing. Phen legger tarot på
"thaivis" for deg som vil vite mer om situasjonen rundt deg.
Kjærlighet, jobb, penger, familie, fortid, nåtid og fremtid. Sitter du
fast? Kortene gir deg veiledning.
skoger-naturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32

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

Holder
foredrag

G4 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

SAGA SAL2

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

R1

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

Holder
foredrag

R6

Sunnhet og Ernæring
Skanning med EIS kan kartlegge noen av årsakene til hodepine,
overvekt, mangel på energi osv. Som ernæringsterapeut kan jeg gi råd
om ernæring.
ottjo07@gmail.com | Tlf: 95 89 96 40

Holder
foredrag

p11 Therese Marie M. Hussein
Vinneren av "Jakten på den 6.sans i 2009" Tarot.

Holder
workshop

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

Holder
workshop

G3
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

N10Lørdag

www.miketailor.com
Jeg heter Mr. Mike "den reisende skredderen". Jeg leverer
skreddersydde dresser og drakter i veldig høy kvalitet. Du velger selv
tekstiler og jeg har alltid en stor samling prøver med meg. Jeg har
vært reisende skredder i både Norge og Sverige i mange år og har
mange gode referanser å vise til.
www.miketailor.com | mike@miketailor.com
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Velkommen til 

Vi møtes på alle Sagamessene!

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

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

Paul`s
Healing
Krystaller

New 
Jana

www.mystica.no



FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 17. OKTOBER  SAL 1

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

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.

12:25  13:10

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For 30 år siden ble han et medium. Phil vil fortelle
om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget. Foredraget
er på engelsk.

14:15  15:00

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

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

15:10  15:55

Gratis

Tett på!
Holdes av: Lilli Bendriss

Lilli deler av sin unike erfaring. Hun avslutter med en transekanalisering, med
informasjon til gruppen som er tilstede. For meg handler livet om å knytte den
materielle hverdag sammen med den åndelige, slik at jeg hver eneste dag kan få
utnyttet mitt potensiale maksimalt. Jeg liker å kalle meg "livsveileder" og arbeider
som kanal eller et medium gjennom kontakt med en åndelig verden. Lilli Bendriss er
kjent fra blant annet "Åndenes makt" og "På den andre siden" på TV Norge. Hun har
også forfattet boken "Gaven" og vært medforfatter av "Bevissthetsskiftet" samt flere
CDer.

16:05  17:05

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 17. OKTOBER  SAL 2



Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges mest
erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har tatt mange utdannelser i
healing, selvutvikling osv., og har nå utviklet et helt nytt healingsystem med en
kraftig energi. Borak Lovian forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og
demonstrerer healingkraften underveis. Du får også kjenne på dine egne
healingevner og hvordan tankekraften vår kan påvirke oss. De som ønsker kan få en
gratis fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

11:30  12:15

Gratis

Aurafarger og deres betydning
Holdes av: AuraVisjon

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

12:25  13:10

Gratis

Normassasje,  et redskap for å gi
Holdes av: Solveig Smith

Å lære massasje er som å lære et språk. Kunsten er å kunne bruke språket fritt uten
å være avhengig av gitte fraser. Det betyr at massasjen er intuitiv, samtidig som vi
lærer en teknikk. Normassasje handler om hele mennesket med kropp, følelser,
tanker og ånd. Å lære å gi Normassasje er først og fremst å modnes som
menneske. Massasje er noe vi kan helt naturlig. Undervisningen handler om energi
og chakra. Videre handler det om å øve inn god massasjeteknikk og å utvikle
kroppsbevissthet.

13:20  14:05

Gratis

Øk ditt klarsyn og intuisjon ved hjelp av Livets
Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Ved Per Kristian Myhr; Sykepleier, biontolog, klarsynt og healer. Er du ofte sliten?.
Forteller om hva det kan skyldes og hvordan det kan løses. Informasjon og du lærer
en teknikk. Forteller om rensing av hormonsystemet og shakra og hvordan øke din
intuisjon og klarsyn. Livets Nøkkel er en transformasjonsnøkkel som kan føre deg
langt på veien videre i livet.

14:15  15:00

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser
Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

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

15:10  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

Seanse  Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00  18:30

Pris: 200,
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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

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.

12:25  13:10

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For 30 år siden ble han et medium. Phil vil fortelle
om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget. Foredraget
er på engelsk.

14:15  15:00

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

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

15:10  15:55

Gratis

Tett på!
Holdes av: Lilli Bendriss

Lilli deler av sin unike erfaring. Hun avslutter med en transekanalisering, med
informasjon til gruppen som er tilstede. For meg handler livet om å knytte den
materielle hverdag sammen med den åndelige, slik at jeg hver eneste dag kan få
utnyttet mitt potensiale maksimalt. Jeg liker å kalle meg "livsveileder" og arbeider
som kanal eller et medium gjennom kontakt med en åndelig verden. Lilli Bendriss er
kjent fra blant annet "Åndenes makt" og "På den andre siden" på TV Norge. Hun har
også forfattet boken "Gaven" og vært medforfatter av "Bevissthetsskiftet" samt flere
CDer.

16:05  17:05

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
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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

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

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

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

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

26.09.2013http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3628
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Norrøn Spiritualitet og Norrøne Myter: 
Holdes av: Tyr Neilsen & Astri Sørensen

Visste du at det finnes en egen norrøn sjamanvei? Dypt i våre røtter fra norrøn tid
ligger visdom om vår egen spiritualitet. Seid, galder, utesitting og runer! Toril har
ledet flere seremonier og kurs i norrøn spiritualitet de siste årene, i hele Norden. Toril
vil også fortelle den norrøne skapelsesmyten. Tyr er dypt forankret i vikingveien og
har oversatt visdomsvers fra Håvamål i en ny bok om Håvamål. Han vil dele fra sin
spirituelle reise i Håvamåls visdom. Høvding Astri Sørensen fra Mylnudalr Vikinglag vil
også delta.

12:25  13:10

Gratis

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

13:20  14:05

Gratis

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.....

14:15  15:00

Pris: 100,

FitLine er Optimal ernæring
Holdes av: Heidi Geithung

Opplev mere energi, bedre søvn og en godt fungerende mage. Det eksklusive
NæringTransportKonseptet NTC transporterer 95% av næringen nøyaktig dit den
trengs, når den trengs, til cellene innenfra og utenfra. Produktene er vannløselig
(micromicellisering) og er basert på grønnsaker, frukt og kostfiber uten kunstige
tilsetningsstoffer eller sprøytemidler. Her vil du få informasjon om hvordan
produktene fungerer på kroppen/ cellene og effektene du vil oppleve. Det vil bli gitt
smaksprøver, vist hvordan alle vitaminer, mineraler og Omega3 løser seg opp i vann
når de er gjort om til vannløselige. Velkommen

15:10  15:55

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.

16:05  16:50

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges mest
erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har tatt mange utdannelser i
healing, selvutvikling osv., og har nå utviklet et helt nytt healingsystem med en
kraftig energi. Borak Lovian forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og
demonstrerer healingkraften underveis. Du får også kjenne på dine egne
healingevner og hvordan tankekraften vår kan påvirke oss. De som ønsker kan få en
gratis fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

11:30  12:15

Gratis

Aurafarger og deres betydning
Holdes av: AuraVisjon

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

12:25  13:10

Gratis

Normassasje,  et redskap for å gi
Holdes av: Solveig Smith

Å lære massasje er som å lære et språk. Kunsten er å kunne bruke språket fritt uten
å være avhengig av gitte fraser. Det betyr at massasjen er intuitiv, samtidig som vi
lærer en teknikk. Normassasje handler om hele mennesket med kropp, følelser,
tanker og ånd. Å lære å gi Normassasje er først og fremst å modnes som
menneske. Massasje er noe vi kan helt naturlig. Undervisningen handler om energi
og chakra. Videre handler det om å øve inn god massasjeteknikk og å utvikle
kroppsbevissthet.

13:20  14:05

Gratis

Øk ditt klarsyn og intuisjon ved hjelp av Livets
Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Ved Per Kristian Myhr; Sykepleier, biontolog, klarsynt og healer. Er du ofte sliten?.
Forteller om hva det kan skyldes og hvordan det kan løses. Informasjon og du lærer
en teknikk. Forteller om rensing av hormonsystemet og shakra og hvordan øke din
intuisjon og klarsyn. Livets Nøkkel er en transformasjonsnøkkel som kan føre deg
langt på veien videre i livet.

14:15  15:00

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser
Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

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

15:10  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

Seanse  Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00  18:30

Pris: 200,
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Spennende Minikurs i Tarot
Holdes av: Eli Wium

Eli Wium er kjent som en av Norges dyktigste i klarsyn og har lang erfaring i tydning
av tarotkort. Hun har grundige kunnskaper om symboltolking. Hun vil igjennom dette
kurset lære bort litt av sine kunnskaper om hvordan man bruker kortene. Kurset vil ta
utgangspunkt i Erkeenglenes tarotkort som nylig har kommet ut på norsk. Disse
kortene er lette for nybegynnere å lære seg fordi teksten står på kortene. Hun vill
også ta opp noen fra publikum som ønsker å bli veiledet.

11:30  12:15

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

På foredrag vil jeg snakke om automatskrift, AccessBars, som er berøring av 32
lagringspunkter på hodet og når disse berøres forsiktig, vil det som er lagret her,
forløses. Den som mottar AccessBars trenger bare tillate seg å motta! AccessBody
prosesser er 'handson' prosesser, der jeg velger spesifikk metode for hver kropp, for
å løse opp ting som har satt seg. Eksempler på metoder er 'Zero sum of trauma',
Cellular memory , Correcting visjon for å nevne noen av de ca 40 ulike metodene.
Jeg holder kurs i automatskrift, AccessBars og AccessBody prosesser, også. Ta
gjerne kontakt hvis du vil ha kurs der du bor.

12:25  13:10

Gratis

Gratis foredrag om intuitiv ansiktlesning
Holdes av: Grethe Holtan

Visste du at det kun tar en brøkdel av et sekund å avsløre en persons sanne følelser?
Kom og lær om intuitiv ansiktslesning av en av bransjens fremste eksperter fra
Intuisjonsskolens Grethe Holtan. Hun er leder av Intuisjonsskolen, forfatter og
foredragsholder. Ansiktet kan fortelle oss mye om en person. Hvordan de har det
med seg selv og hva de tenker og føler. Vi kan også se hvordan de reagerer
emosjonelt på det som skjer eller blir sagt gjennom konkrete fysiske spor i form av
endringer i for eksempel musklenes spenningstilstand, uttrykk i øynene, energi
utstråling, ansiktets fysiske struktur, bevegelser, farge og pust. Intuisjonsskolen har
over 15 års erfaring i å kurse og utdanne både privatpersoner og bedrifter innen
intuisjon og kroppsspråk. De har vært med i tvprogrammene ”Den andre siden” i
kanal Fem og Schrødingers katt i NRK1. Videre på NRK radio «Ekko» og «Mellom
himmel og jord», samt i aviser og magasiner.

13:20  14:05

Gratis

Dyretolk og dyrekommunikasjon. Slik snakker vi
med dyr
Holdes av: Sissel Grana

Dyretolk Sissel Grana forteller om hva dyr har fortalt henne, og hva som skal til for at
vi mennesker kan kommunisere med dyr. Sissel Grana har nettsiden www.sigra.no

14:30  15:15

Gratis

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!

15:25  16:10

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,

16:15 - 17:15
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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.

12:00  16:00

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 18. OKTOBER  SAL 1

Øk ditt klarsyn og intuisjon ved hjelp av Livets
Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Ved Per Kristian Myhr; Sykepleier, biontolog, klarsynt og healer. Er du ofte sliten?.
Forteller om hva det kan skyldes og hvordan det kan løses. Informasjon og du lærer
en teknikk. Forteller om rensing av hormonsystemet og shakra og hvordan øke din
intuisjon og klarsyn. Livets Nøkkel er en transformasjonsnøkkel som kan føre deg
langt på veien videre i livet.

11:30  12:15

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

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

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

14:15  15:00

Gratis

FitLine er Optimal ernæring
Holdes av: Heidi Geithung

Opplev mere energi, bedre søvn og en godt fungerende mage. Det eksklusive
NæringTransportKonseptet NTC transporterer 95% av næringen nøyaktig dit den
trengs, når den trengs, til cellene innenfra og utenfra. Produktene er vannløselig
(micromicellisering) og er basert på grønnsaker, frukt og kostfiber uten kunstige
tilsetningsstoffer eller sprøytemidler. Her vil du få informasjon om hvordan

15:10  15:55

Gratis
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Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder
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Gratis

FitLine er Optimal ernæring
Holdes av: Heidi Geithung
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15:10  15:55

Gratis

produktene fungerer på kroppen/ cellene og effektene du vil oppleve. Det vil bli gitt
smaksprøver, vist hvordan alle vitaminer, mineraler og Omega3 løser seg opp i vann
når de er gjort om til vannløselige. Velkommen

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 18. OKTOBER  SAL 2

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??

11:30  12:15

Gratis

Massasje som yrke
Holdes av: Solveig Smith

Når man skal velge seg studium bør man absolutt velge noe man tror man vil trives
med, noe man vil like og noe man er interessert i, i følge leder for karrieresenteret
ved Universitetet i Oslo. Yrkesvalg er et viktig valg i livet. For mange kan massasje
være en den riktige yrkesveien. Det gir dyp tilfredsstillelse å føle at man er til nytte
for noen. I følge utdanning.no vil det i fremtiden være stort behov for
bl.a.helsefagarbeidere, og det kan bli mangel på fysioterapeuter. Velger du å
utdanne deg til massør, er Normassasje et godt valg. Det er enkelt å komme i gang,
og undervisning og praksis går hånd i hånd. Etter den ettårige utdanningen
Normassasje gir, tilbys du medlemskap i faggruppen, og oppfølgingshjelp til å
utdanne deg videre når du er klar for det. Dette foredraget gir inspirasjon og
informasjon som er nyttig dersom du tenker på å velge massasje som yrke.

12:25  13:10

Gratis

Healingsirkel
Holdes av: Borak Lovian

Den anerkjente og dyktige healeren Borak Lovian holder en kraftig healingsirkel med
sterke energier. 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
healingenergien i sirkelen hele tiden. Bli med på en spesielt kraftig og energirik
opplevelse!

13:20  14:05

Pris: 100,
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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
healingenergien i sirkelen hele tiden. Bli med på en spesielt kraftig og energirik
opplevelse!

13:20  14:05

Pris: 100,

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 18. OKTOBER  SAL 3

produktene fungerer på kroppen/ cellene og effektene du vil oppleve. Det vil bli gitt
smaksprøver, vist hvordan alle vitaminer, mineraler og Omega3 løser seg opp i vann
når de er gjort om til vannløselige. Velkommen

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 18. OKTOBER  SAL 2

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??

11:30  12:15

Gratis

Massasje som yrke
Holdes av: Solveig Smith

Når man skal velge seg studium bør man absolutt velge noe man tror man vil trives
med, noe man vil like og noe man er interessert i, i følge leder for karrieresenteret
ved Universitetet i Oslo. Yrkesvalg er et viktig valg i livet. For mange kan massasje
være en den riktige yrkesveien. Det gir dyp tilfredsstillelse å føle at man er til nytte
for noen. I følge utdanning.no vil det i fremtiden være stort behov for
bl.a.helsefagarbeidere, og det kan bli mangel på fysioterapeuter. Velger du å
utdanne deg til massør, er Normassasje et godt valg. Det er enkelt å komme i gang,
og undervisning og praksis går hånd i hånd. Etter den ettårige utdanningen
Normassasje gir, tilbys du medlemskap i faggruppen, og oppfølgingshjelp til å
utdanne deg videre når du er klar for det. Dette foredraget gir inspirasjon og
informasjon som er nyttig dersom du tenker på å velge massasje som yrke.

12:25  13:10

Gratis

Healingsirkel
Holdes av: Borak Lovian

Den anerkjente og dyktige healeren Borak Lovian holder en kraftig healingsirkel med
sterke energier. 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
healingenergien i sirkelen hele tiden. Bli med på en spesielt kraftig og energirik
opplevelse!

13:20  14:05

Pris: 100,

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 18. OKTOBER  SAL 3

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

Kunsten å leve i bevisst og styrkende kjærlighet
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Det finnes ti mytiske steg innlagt i våre gener og vår natur som fører til lett liv i
selvvalgt kjærlighet. Diss stegene stiger frem av astrologien og er skjult i naturens og
solsystemets språk. De er tilgjengelig for oss alle og gjennom å ta de kan vi bli våre
egne fremste veiledere og helbredere. I dette foredraget vil du bli gitt 10 enkle steg
og nøkler til hvordan du kan gjenskape (reprogrammere) deg selv til å bli den
fantastisk skapende kraften du er, slik at du kan leve det livet i fri og bevisst
kjærlighet, som du (din sjel) alltid har drømt om.

12:25  13:10

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.

13:20  14:05

Gratis

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.....

14:15  15:00

Pris: 100,

Tarot. Den Store Arkana og fire stadier i
Menneskehetens utvikling
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

De fire stadiene vi vil se på er: 1. Jeget blir til Menneskehetens barndom 2. Vi lærer
å «kjøre» jeget Menneskehetens ungdom 3. Vi finner meningen med jeget/livet
Menneskehetens modning 4. Vi lever i samklang med Livet/ånd Menneskehetens
Fullbyrdelse

15:10  15:55

Gratis

Norrøn Spiritualitet og Norrøne Myter: 
Holdes av: Tyr Neilsen & Astri Sørensen

Visste du at det finnes en egen norrøn sjamanvei? Dypt i våre røtter fra norrøn tid
ligger visdom om vår egen spiritualitet. Seid, galder, utesitting og runer! Toril har
ledet flere seremonier og kurs i norrøn spiritualitet de siste årene, i hele Norden. Toril
vil også fortelle den norrøne skapelsesmyten. Tyr er dypt forankret i vikingveien og
har oversatt visdomsvers fra Håvamål i en ny bok om Håvamål. Han vil dele fra sin
spirituelle reise i Håvamåls visdom. Høvding Astri Sørensen fra Mylnudalr Vikinglag vil
også delta.

16:05  16:50

Gratis



Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

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

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30 - 12:15

Gratis

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

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

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

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

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

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

Kunsten å leve i bevisst og styrkende kjærlighet
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Det finnes ti mytiske steg innlagt i våre gener og vår natur som fører til lett liv i
selvvalgt kjærlighet. Diss stegene stiger frem av astrologien og er skjult i naturens og
solsystemets språk. De er tilgjengelig for oss alle og gjennom å ta de kan vi bli våre
egne fremste veiledere og helbredere. I dette foredraget vil du bli gitt 10 enkle steg
og nøkler til hvordan du kan gjenskape (reprogrammere) deg selv til å bli den
fantastisk skapende kraften du er, slik at du kan leve det livet i fri og bevisst
kjærlighet, som du (din sjel) alltid har drømt om.

12:25  13:10

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.

13:20  14:05

Gratis

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.....

14:15  15:00

Pris: 100,

Tarot. Den Store Arkana og fire stadier i
Menneskehetens utvikling
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

De fire stadiene vi vil se på er: 1. Jeget blir til Menneskehetens barndom 2. Vi lærer
å «kjøre» jeget Menneskehetens ungdom 3. Vi finner meningen med jeget/livet
Menneskehetens modning 4. Vi lever i samklang med Livet/ånd Menneskehetens
Fullbyrdelse

15:10  15:55

Gratis

Norrøn Spiritualitet og Norrøne Myter: 
Holdes av: Tyr Neilsen & Astri Sørensen

Visste du at det finnes en egen norrøn sjamanvei? Dypt i våre røtter fra norrøn tid
ligger visdom om vår egen spiritualitet. Seid, galder, utesitting og runer! Toril har
ledet flere seremonier og kurs i norrøn spiritualitet de siste årene, i hele Norden. Toril
vil også fortelle den norrøne skapelsesmyten. Tyr er dypt forankret i vikingveien og
har oversatt visdomsvers fra Håvamål i en ny bok om Håvamål. Han vil dele fra sin
spirituelle reise i Håvamåls visdom. Høvding Astri Sørensen fra Mylnudalr Vikinglag vil
også delta.

16:05  16:50

Gratis

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

Eli Wium er kjent som en av Norges dyktigste i klarsyn og har lang erfaring i tydning
av tarotkort. Hun har grundige kunnskaper om symboltolking. Hun vil igjennom dette
kurset lære bort litt av sine kunnskaper om hvordan man bruker kortene. Kurset vil ta
utgangspunkt i Erkeenglenes tarotkort som nylig har kommet ut på norsk. Disse
kortene er lette for nybegynnere å lære seg fordi teksten står på kortene. Hun vill
også ta opp noen fra publikum som ønsker å bli veiledet.

11:20  12:05

Gratis

Selvhealing  Workshop
Holdes av: Andre Kirsebom

Hvordan kan du best heale deg selv? Noe av hjemligheten til suksess er at du finner
årsakene til at har blitt syk. Det kan være saker som stress, forurensning, energier
eller mange andre forklaringer. I denne workshopen vil du både få muligheten til å
jobbe med dine årsaker. Når du har funnet det vil vi både jobbe med healing og
selvhealing. Workshopen vil ledes av André Kirsebom som akkurat har kommet ut
med ny bok om healing og en CD om selvhealing.

12:15  13:15

Pris: 50,

Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

På foredrag vil jeg snakke om automatskrift, AccessBars, som er berøring av 32
lagringspunkter på hodet og når disse berøres forsiktig, vil det som er lagret her,
forløses. Den som mottar AccessBars trenger bare tillate seg å motta! AccessBody
prosesser er 'handson' prosesser, der jeg velger spesifikk metode for hver kropp, for
å løse opp ting som har satt seg. Eksempler på metoder er 'Zero sum of trauma',
Cellular memory , Correcting visjon for å nevne noen av de ca 40 ulike metodene.
Jeg holder kurs i automatskrift, AccessBars og AccessBody prosesser, også. Ta
gjerne kontakt hvis du vil ha kurs der du bor.

13:20  14:05

Gratis

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



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

Eli Wium er kjent som en av Norges dyktigste i klarsyn og har lang erfaring i tydning
av tarotkort. Hun har grundige kunnskaper om symboltolking. Hun vil igjennom dette
kurset lære bort litt av sine kunnskaper om hvordan man bruker kortene. Kurset vil ta
utgangspunkt i Erkeenglenes tarotkort som nylig har kommet ut på norsk. Disse
kortene er lette for nybegynnere å lære seg fordi teksten står på kortene. Hun vill
også ta opp noen fra publikum som ønsker å bli veiledet.

11:20  12:05

Gratis

Selvhealing  Workshop
Holdes av: Andre Kirsebom

Hvordan kan du best heale deg selv? Noe av hjemligheten til suksess er at du finner
årsakene til at har blitt syk. Det kan være saker som stress, forurensning, energier
eller mange andre forklaringer. I denne workshopen vil du både få muligheten til å
jobbe med dine årsaker. Når du har funnet det vil vi både jobbe med healing og
selvhealing. Workshopen vil ledes av André Kirsebom som akkurat har kommet ut
med ny bok om healing og en CD om selvhealing.

12:15  13:15

Pris: 50,

Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

På foredrag vil jeg snakke om automatskrift, AccessBars, som er berøring av 32
lagringspunkter på hodet og når disse berøres forsiktig, vil det som er lagret her,
forløses. Den som mottar AccessBars trenger bare tillate seg å motta! AccessBody
prosesser er 'handson' prosesser, der jeg velger spesifikk metode for hver kropp, for
å løse opp ting som har satt seg. Eksempler på metoder er 'Zero sum of trauma',
Cellular memory , Correcting visjon for å nevne noen av de ca 40 ulike metodene.
Jeg holder kurs i automatskrift, AccessBars og AccessBody prosesser, også. Ta
gjerne kontakt hvis du vil ha kurs der du bor.

13:20  14:05

Gratis

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




