


FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 4. NOVEMBER  SAL 1

Healingdemonstrasjoner
 Holdes av: Borak Lovian

 
Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges
mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har mange utdannelser i
healing, selvutvikling o.l. og har nå til sist utviklet og kanalisert sitt eget nye
healingsystem med en kraftig energi og mange gode teknikker. Borak Lovian
forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften
underveis. Du får også kjenne på dine egne healingevner og hvordan tankekraften
vår kan påvirke oss. De som ønsker kan skrive seg opp og få en gratis
fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

11:30  12:15
 

Gratis

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
 Holdes av: Trond Engen

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

12:25  13:10
 

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
 Holdes av: Bente Stamoen

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

13:20  14:05
 

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser

 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang
 

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

14:15  15:15
 

Gratis

Astrologi  Veien til Visdom
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 
Ditt horoskop er den mest fantastiske «boken» du kan lese. Astrologi er universets
visdom og vitenskapen om tiden. I foredraget vil vi se hvordan du kan få tilgang på
en forbløffende innsikt.

15:25  16:10
 

Gratis

Medium på scenen
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Er det din tur til å få melding i dag? Et av Norges dyktigste medium på scenen gir
meldinger Fra Den Andre Siden til publikum. Etter 10 år som profesjonell har jeg
stått på mange scener og mange mennesker har fått hilsener fra sine kjente og
kjære.

16:20  17:05
 

Gratis

Seanse  Tidligere liv
 Holdes av: Borak Lovian

 

17:10  18:40
 

Pris: 200,



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

Kranio sakral behandling
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Med lette trykk og dreiebevegelser samarbeider vi med kroppen for å få tilbake
symmetri, optimal motorikk, væskegjennomstrømning og frigjøre spenninger og ting
som ligger i klem. Hodesmerter, rygg og nakkeproblener, hofter, pust, søvn,
koordinering og konsentrasjon er typiske plager klientene kommer med. Tenk kropp
på nytt! Har jobbet med dette i 10 år og underviser.

11:30  12:15
 

Gratis

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
 Holdes av: Trond Engen

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

12:25  13:10
 

Gratis

Trommehealing
 Holdes av: Borak Lovian
 

Trommer er brukt av sjamaner og andre i uminnelige tider som et sterkt healing
instrument. Den jevne rytmen gjør også at man slapper godt av og kan la sinnet
reise avgårde. Her kan du selv få kjenne hvordan det er å motta healing fra en
tromme. Velkommen!

13:20  14:05
 

Pris: 50,

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser

 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang
 

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

14:15  15:15
 

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
 Holdes av: Bente Stamoen

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

15:25  16:10
 

Gratis

Medium på scenen
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Er det din tur til å få melding i dag? Et av Norges dyktigste medium på scenen gir
meldinger Fra Den Andre Siden til publikum. Etter 10 år som profesjonell har jeg
stått på mange scener og mange mennesker har fått hilsener fra sine kjente og
kjære.

16:20  17:05
 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 4. NOVEMBER  SAL 1

Healingdemonstrasjoner
 Holdes av: Borak Lovian

 
Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges
mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har mange utdannelser i
healing, selvutvikling o.l. og har nå til sist utviklet og kanalisert sitt eget nye
healingsystem med en kraftig energi og mange gode teknikker. Borak Lovian
forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften
underveis. Du får også kjenne på dine egne healingevner og hvordan tankekraften
vår kan påvirke oss. De som ønsker kan skrive seg opp og få en gratis
fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

11:30  12:15
 

Gratis

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
 Holdes av: Trond Engen

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

12:25  13:10
 

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
 Holdes av: Bente Stamoen

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

13:20  14:05
 

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser

 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang
 

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

14:15  15:15
 

Gratis

Astrologi  Veien til Visdom
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 
Ditt horoskop er den mest fantastiske «boken» du kan lese. Astrologi er universets
visdom og vitenskapen om tiden. I foredraget vil vi se hvordan du kan få tilgang på
en forbløffende innsikt.

15:25  16:10
 

Gratis

Medium på scenen
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Er det din tur til å få melding i dag? Et av Norges dyktigste medium på scenen gir
meldinger Fra Den Andre Siden til publikum. Etter 10 år som profesjonell har jeg
stått på mange scener og mange mennesker har fått hilsener fra sine kjente og
kjære.

16:20  17:05
 

Gratis

Seanse  Tidligere liv
 Holdes av: Borak Lovian

 

17:10  18:40
 

Pris: 200,

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

Kranio sakral behandling
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Med lette trykk og dreiebevegelser samarbeider vi med kroppen for å få tilbake
symmetri, optimal motorikk, væskegjennomstrømning og frigjøre spenninger og ting
som ligger i klem. Hodesmerter, rygg og nakkeproblener, hofter, pust, søvn,
koordinering og konsentrasjon er typiske plager klientene kommer med. Tenk kropp
på nytt! Har jobbet med dette i 10 år og underviser.

11:30  12:15
 

Gratis

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
 Holdes av: Trond Engen

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

12:25  13:10
 

Gratis

Trommehealing
 Holdes av: Borak Lovian
 

Trommer er brukt av sjamaner og andre i uminnelige tider som et sterkt healing
instrument. Den jevne rytmen gjør også at man slapper godt av og kan la sinnet
reise avgårde. Her kan du selv få kjenne hvordan det er å motta healing fra en
tromme. Velkommen!

13:20  14:05
 

Pris: 50,

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser

 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang
 

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

14:15  15:15
 

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
 Holdes av: Bente Stamoen

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

15:25  16:10
 

Gratis

Medium på scenen
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Er det din tur til å få melding i dag? Et av Norges dyktigste medium på scenen gir
meldinger Fra Den Andre Siden til publikum. Etter 10 år som profesjonell har jeg
stått på mange scener og mange mennesker har fått hilsener fra sine kjente og
kjære.

16:20  17:05
 

Gratis

FOREDAG / WORKSHOP
SØNDAG 05. NOVEMBER - SAL 1



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

Kranio sakral behandling
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Med lette trykk og dreiebevegelser samarbeider vi med kroppen for å få tilbake
symmetri, optimal motorikk, væskegjennomstrømning og frigjøre spenninger og ting
som ligger i klem. Hodesmerter, rygg og nakkeproblener, hofter, pust, søvn,
koordinering og konsentrasjon er typiske plager klientene kommer med. Tenk kropp
på nytt! Har jobbet med dette i 10 år og underviser.

11:30  12:15
 

Gratis

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
 Holdes av: Trond Engen

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

12:25  13:10
 

Gratis

Trommehealing
 Holdes av: Borak Lovian
 

Trommer er brukt av sjamaner og andre i uminnelige tider som et sterkt healing
instrument. Den jevne rytmen gjør også at man slapper godt av og kan la sinnet
reise avgårde. Her kan du selv få kjenne hvordan det er å motta healing fra en
tromme. Velkommen!

13:20  14:05
 

Pris: 50,

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser

 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang
 

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

14:15  15:15
 

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
 Holdes av: Bente Stamoen

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

15:25  16:10
 

Gratis

Medium på scenen
 Holdes av: Wenche Tømmervik

 
Er det din tur til å få melding i dag? Et av Norges dyktigste medium på scenen gir
meldinger Fra Den Andre Siden til publikum. Etter 10 år som profesjonell har jeg
stått på mange scener og mange mennesker har fått hilsener fra sine kjente og
kjære.

16:20  17:05
 

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



Velkommen til 

Vi møtes på alle Sagamessene!

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

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

Paul`s
Healing
Krystaller

New 
Jana

www.mystica.no



UTSTILLERLISTE

 Alternativmessen Hamar 2017

N
Annes tarot og feng shui

 Intuitiv veiledning med tarot og englekort. Flying star for 2017. Salg av hellig geometri
smykker, stickers og krystaller. Salg av Feng shui kalenderen 2017,og div. feng shui
produkter.
www.tarotnorge.net | lysann@online.no | Tlf: 476 75 664

 
 

N 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

 
 

U Bente Stamoen
 Automatskrift, AccessBars  og AccessBodyprosess lærer.

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

Holder
foredrag

  
 

U Bodil Einang
 Healing. Godkjent Healer fra Det Norske Healerforbund.

www.healerkonsulenten.no | bodil@healerkonsulenten.no | Tlf: 905 26 634

 
 

N
Borak Lovian, healer og klarsynt

 Kirurgisk healing, sjamanisme, tarot/reading. Tilbyr healingutdannelser og andre kurs.
Alternative homeparties. Salg av røkelse, stener, Prima Vera Aromaterapi, figurer m.m.
www.borak.no | borak@borak.no | Tlf: 99 64 86 96

Holder
foredrag

  
 

N

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

  
 

N Elyse Spiritual Jewelry  
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N Elyse Spiritual Jewelry  
 

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

N Forever v/ Karin Bakk
 Forever Living Products. Aloe Vera baserte produkter.

www.myaloevera.no/karinjbakk | karinbak@live.no | Tlf: 72 42 75 78

 
 

N
Inspiratorskolen v/Trond Engen

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

Holder
foredrag

  
 

N  

Iris Fotsone og Hypnoterapi
 Kom og prøv FOTSONE hos meg. Fotsonebehandling utføres ved trykk på soner under

foten samt massasje. Har du lyst til å lære litt om Hypnoterapi og selvhypnose, ta en
tur innom min stand.

 
 

N Kim Standahl
 Klarsynt medium og healer.

 
 

N Magasinet Harmoni
 Alternativt magasin.

 
 

N
Medium Wenche Tømmervik

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

Holder
foredrag

  
 

U Mette Høyland
 Klarsynt medium.

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

 
 

N

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

helse, kropp sjel eller sinn. Med min.2200 forskjellige produkter vil de aller fleste finne
noe som interesser. Utvalg: Litteratur, musikk, kort, yoga, krystaller, røkelse,
buddhafigurer m.m.
www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81

 
 

N
Natira.no

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

 
 

N  Norsk Spiritualist forening Avd.Hamar
 Healing og informasjon. www.spiritualist.no
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N 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 Magasinet.

Holder
foredrag

  
 

U Propolife
 Propolis produkter. Aloe Vera.

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

 
 

N
Saga Marketing AS

 Messearrangøren. Arrangerer ca. 10 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

 
 

N
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

 
 

N

Steinmannen Freddy Larsen
 Salg av produkter som: krystaller, tromlet sten, slipt sten, mineraler, grotter og geoder,

smykker, øredobber, ringer, fossiler, meteoritter, lamper, telysholdere, aromalamper,
pendler, chipskjeder, chipsarmbånd, steinstrenger, dyrefigurer, engler, kuler, pyramider,
hjerter m.m.
frelar@ostfoldfk.no | Tlf: 900 21 745

 
 




