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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
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UTSTILLERLISTE
Alternativmesse Fagernes 2015

N23
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

 

N16 Astrid Olsen
Klarsynt. Kirurgisk healing. Holder foredrag om småfolket/naturens engler.
Tlf: 45 60 10 17

Holder
foredrag

 

N10

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

 

U10/13

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

 

N11

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, og han ser frem til å slå av en prat med
www.yangz.com | yangz@yangz.com

Holder
foredrag

 

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
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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

 

N20

Heidi Berg - The Traveler
Klarsynt reading, medium, healer og forfatter av den kanaliserte boken Sjelssangen
fra engleriket med flere. Er født synsk og har reist mellom dimensjoner og andre
virkeligheter hele mitt liv. Leser enkelt din vei og virke i livet, samt formidler
beskjeder fra hjelpere og englene. Kanaliserer.
www.heidiberg-rose.com | heidiberg@hotmail.no | Tlf: 47 29 07 13

Holder
foredrag

 

N22 Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin Hille
Forever Living Products.
aloevera4all.no | kar-hil@online.no | Tlf: 917 35 933

 

U5 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

 

Q1 Livets Nøkkel: Per Kristian Myhr
Åndelig Kinesologi eller påvisning og transformasjon av blokkeringer.
www.forandring.net | per-k-my@online.no | Tlf: 97 17 24 39

Holder
foredrag

 

N2-5

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

 

N18

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

N4
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
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U1-3

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

 

U1-3

Paul`s healingkrystaller
Har ca. 180 forskjellige healingkrystaller, Ametyst grotter, Telyslysstaker,
Saltsteinlamper, smykker, steinkjeder, pendler m.m. Sett aura siden 1958 - foretar
Auralesing - Aurarensing m.m . Kjente kreftene til krystaller første gang i 1974.
Utfører Krystall healing og rensing av hus.
www.paulskrystaller.com | pabuskum@bbnett.no | Tlf: 40 24 93 70

Holder
foredrag

 

N5
Phil Phillips
Clairvoyant-Medium-Tarot. Salg av CD-meditasjon. Holder spennende foredrag om
det å være medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

 

N13 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

N5

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

 

U9
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

 

N14 Sidsel Normann
Automatskrift. Tegner dine hjelpere.
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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...
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Tarot i hverdagen, Hvem-hva-når? GRATIS
Holdes av: Elisabeth Bokheim

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

Side 11 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...
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FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 24. JANUAR - SAL 1

Krystallhealing
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

11:30 - 12:15

Gratis

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.

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

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

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 - 15:55

Gratis

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

16:05 - 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.

17:55 - 19:25

Pris: 200,-
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FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 24. JANUAR - SAL 2

Universell Hvit Tids Healing med englene og våre
lysskip
Holdes av: Naomi Sol

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

11:30 - 12:15

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: Jan-Erik Hanssen

Jan-Erik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder
foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan Jan-Erik 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.

12:25 - 13:10

Gratis

Er du klar for en total forandring i ditt liv ved bruk
av Livets Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Sykepleier, biontolog, klarsynt, healer: Er du plaget av f.eks. frykt, redsel, dødsangst,
flyskrekk, redd for edderkopper, rotter og mus osv. Er det ting som stopper deg i
hverdagen? Dette kan måles fysisk og transformeres bort med Livets Nøkkel. Videre
vil jeg fortelle litt om et workshop jeg holder som omhandler ny bevissthet, livets
nøkkel, lyskoder, lyspust og auratransformasjon.

13:20 - 14:05

Gratis

Sjelssangen - gjenforen ditt hellige hjerte
Holdes av: Heidi Berg

Bli gjerne med på mitt foredrag og motta høye budskap, dyp visdom og healing i
samarbeid med erkeenglene. Her vil jeg dele av min visdom og erfaringer gjennom
mine liv, formidle budskap fra englene / hjelpere og ikke minst besvare spørsmål.
Formidle boken Sjelssangen - hvert et hjerte bære sin saga fylt av visdom, en
sjelssang vi vil vise deg veien tilbake til og gjenforene ditt hellige hjerte og sinn.
Sammen kan vi løfte hverandre. Velkommen. Heidi

14:15 - 15:00

Gratis

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

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

15:10 - 15:55

Gratis
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Urkraft
Holdes av: NewJana

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

16:05 - 16:50

Gratis

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

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 25. JANUAR - SAL 1

Er du klar for en total forandring i ditt liv ved bruk
av Livets Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Sykepleier, biontolog, klarsynt, healer: Er du plaget av f.eks. frykt, redsel, dødsangst,
flyskrekk, redd for edderkopper, rotter og mus osv. Er det ting som stopper deg i
hverdagen? Dette kan måles fysisk og transformeres bort med Livets Nøkkel. Videre
vil jeg fortelle litt om et workshop jeg holder som omhandler ny bevissthet, livets
nøkkel, lyskoder, lyspust og auratransformasjon.

11:30 - 12:15

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: Jan-Erik Hanssen

Jan-Erik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder
foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan Jan-Erik 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.

12:25 - 13:10

Gratis

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.

13:20 - 14:05

Gratis

Urkraft
Holdes av: NewJana

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

14:15 - 15:00

Gratis
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foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan Jan-Erik 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.

12:25 - 13:10
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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
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De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

15:10 - 16:00

Gratis

Krystallhealing
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

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!

17:00 - 17:45

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 25. JANUAR - SAL 2

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

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.

13:20 - 14:05

Gratis
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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.

14:15 - 15:00

Gratis

Sjelssangen - gjenforen ditt hellige hjerte
Holdes av: Heidi Berg

Bli gjerne med på mitt foredrag og motta høye budskap, dyp visdom og healing i
samarbeid med erkeenglene. Her vil jeg dele av min visdom og erfaringer gjennom
mine liv, formidle budskap fra englene / hjelpere og ikke minst besvare spørsmål.
Formidle boken Sjelssangen - hvert et hjerte bære sin saga fylt av visdom, en
sjelssang vi vil vise deg veien tilbake til og gjenforene ditt hellige hjerte og sinn.
Sammen kan vi løfte hverandre. Velkommen. Heidi

15:10 - 15:55

Gratis

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. Alle får en åpning & en gave! (min.10 påmeldte på stand)

17:00 - 17:45

Pris: 50,-
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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
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Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 25. JANUAR - SAL 2

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.
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Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges mest
erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har 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.

13:20 - 14:05
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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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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
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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
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De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

m.m.

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

N3

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

 

U1
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

 

N10

Oslokinesiologen 
Kinesiologi er en behandlingsform som er videreutviklet fra kiropraktikk. Kinesiologer
ser på mennesket i et helhetsperspektiv og bruker ulike teknikker for å avdekke
tilstanden i personens livsenergisystem. En kinesiolog bruker ofte berøring i form av
akupunkturpunkter, muskler og reflekssoner.

 

U2

Paul`s healingkrystaller
Har ca. 180 forskjellige healingkrystaller, Ametyst grotter, Telyslysstaker,
Saltsteinlamper, smykker, steinkjeder, pendler m.m. Sett aura siden 1958 - foretar
Auralesing - Aurarensing m.m . Kjente kreftene til krystaller første gang i 1974.
Utfører Krystall healing og rensing av hus.

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

Holder
foredrag

 

U14

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

 

m.m.

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

N3

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

 

U1
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
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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! 

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. 

16:35 - 17:35

Gratis

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

17:45 - 18:30

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 1

KrystallSeanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Seanse om Healing med Krystaller - krefter fra krystaller. Det er ikke første gang det 
er blitt brukt i Healing. I bibelen står det også nevnt om bruk av krystaller! Inviterer 
flere fra salen til å kjenne på kreftene fra krystaller. Arrangerer krystall healing kurs 
for interesserte. Hver deltager på seansen får en healingkrystall ved seansens slutt. 
Velkommen til en spennende seanse i Krystallenes verden. 

11:30 - 12:15

Pris: 100,-

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

Din 6.sans
Holdes av: Jan-Erik Hanssen

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

13:20 - 14:05

Gratis

Hvordan mitt liv er
Holdes av: Anita Helen Rasmussen
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12.10.2013http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3630

Fordraget innholder deler av mitt liv,hvordan det ER å vokse opp med slike evner og 
også hvordan dette skjer. Litt om boken min "Beskjeder fra den Andre siden" og bok 
nr 2 "Den indre sannhet".. Tar med temaer om orber, åndelige foto, møte med de 
som ER gått bort. Hvordan de snakker til oss. Hvordan vi får besjeder . Deltok I 
"Jakten på den 6 sans. 2011 med 2 plass." 

14:15 - 15:00

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..... 

15:10 - 15:55

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. 

16:05 - 17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 2

Hvordan bli klarsynt healer?
Holdes av: Einar Tyholdt

Einar Tyholdt kjent fra NRK TV og radio forteller hva som har gjort at han har fått 
sine intuitive evner og som gjør at han ofte får beskjed om hva som er årsaken til at 
plager og sykdom har oppstått, slik at varig endring kan gjøres. Einar har lært 
teknikker fra sjamaner i Andesfjellene og driver egen sjamanskole 
www.inkaskolen.no i Norge hvor personer i alle aldre kan komme og lære å kvitte 
seg med begrensninger og frykter, og få et godt og harmonisk liv. Einar bruker også 
ThetaHealing som alene er en effektiv måte å endre årsak til plager og sykdom. 
Behandling i Oslo og Tønsberg. Fjernhealing over telefon. Skole og Kursbeskrivelse 
finnes på www.einartyholdt.no. 

11:30 - 12:15

Gratis

Automatskrift og Thetahealing!
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 

12:25 - 13:10

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! 

13:20 - 14:05

Gratis
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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! 

13:20 - 14:05

Gratis
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Fordraget innholder deler av mitt liv,hvordan det ER å vokse opp med slike evner og 
også hvordan dette skjer. Litt om boken min "Beskjeder fra den Andre siden" og bok 
nr 2 "Den indre sannhet".. Tar med temaer om orber, åndelige foto, møte med de 
som ER gått bort. Hvordan de snakker til oss. Hvordan vi får besjeder . Deltok I 
"Jakten på den 6 sans. 2011 med 2 plass." 

14:15 - 15:00

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..... 

15:10 - 15:55

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. 

16:05 - 17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 2

Hvordan bli klarsynt healer?
Holdes av: Einar Tyholdt

Einar Tyholdt kjent fra NRK TV og radio forteller hva som har gjort at han har fått 
sine intuitive evner og som gjør at han ofte får beskjed om hva som er årsaken til at 
plager og sykdom har oppstått, slik at varig endring kan gjøres. Einar har lært 
teknikker fra sjamaner i Andesfjellene og driver egen sjamanskole 
www.inkaskolen.no i Norge hvor personer i alle aldre kan komme og lære å kvitte 
seg med begrensninger og frykter, og få et godt og harmonisk liv. Einar bruker også 
ThetaHealing som alene er en effektiv måte å endre årsak til plager og sykdom. 
Behandling i Oslo og Tønsberg. Fjernhealing over telefon. Skole og Kursbeskrivelse 
finnes på www.einartyholdt.no. 

11:30 - 12:15

Gratis

Automatskrift og Thetahealing!
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 

12:25 - 13:10

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! 

13:20 - 14:05

Gratis
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