




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
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New 
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www.mystica.no
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UTSTILLERLISTE
Alternativmesse Haugesund 2014

N15
Anita Helen Rasmussen
Medium, klarsyn & healer. Var med i Jakten på den 6 sans 2011 og fikk 2 plass.
Healing, samtale, regresjon og readinger. Har kontakt med den andre siden. Salg av
bok.
www.anitahrasmussen.com | arteamfr@online.no | Tlf: 47 70 76 96

Holder
foredrag

 

N11
Aura-Visjon
NYHET: Aura-fotografering med 3D er siste nytt. Vi kan se Bevegelser i aura og
chakraer. Vi er sertifiserte tolkere med kurs fra Los Angeles. Flere valgmuligheter
mellom rapporter og flere språkvalg (også dansk). Lagringsmuligheter.
www.aura-visjon.no | gretly@online.no | Tlf: 91 16 80 49

Holder
foredrag

 

U17
Bente Stamoen
Automatskrift er kanalisering som gir veiledning og bevisstgjøring, ofte benytter
hjelpere anledningen til å hilse på. Metoden gir også healing. Holder
Automatskrivekurs. Salg av Chaga.
bentestamoen@hotmail.com | Tlf: 97 50 64 73

Holder
foredrag

 

N19A
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

 

N24BC
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

 

Ca’luna Vital- Energy Feng Shui Academy
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N19BC 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

 

U12
Cante Waste Oyate - good heart people,
godhjertede folk
Original Indianer kunst og utstyr.
lakotatrail.no | kvassen@online.no | Tlf: 90 88 03 83

 

G1/2 Din Naprapat- og Helseklinikk
Gratis undersøkelse og behandling under hele messen. Produkter mot smerte og
lidelser i muskel-og skjelettapparatet. Bl.a. Superfeet innleggssåler.

 

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

 

N32 Eli Wium
Klarsynt. Tarot Veiledning. Salg av runer, alvekort og tarotkort.
www.eliwium.no | skogstroll36@hotmail.com | Tlf: 41 90 80 90

Holder
foredrag

 

U8/9

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

Holder
foredrag

 

U2
Eqology v/ Anne & Elisabeth Svåsand
Egology er et norsk børsnotert selskap som tilbyr naturlig balanserte helse og
velvære produkter av høyeste kvalitet. Naturen er vår inspirasjonskilde, og naturen
er en stor kraft. Eq er produktene som opprettholder den rette balansen i ditt liv -
fysisk og mentalt. www.eqology.com

 

U10 Finn Villanger
Kanalisering. Healing. Oneness Blessing Giver.
www.finnvita.no | fvillanger@gmail.com | Tlf: 48 06 03 55

 

Forever Living Products v/Thronsen
Vi er selvstendige distributører av økologisk dyrket Aloe vera produkter. Forever
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U18 Living har virksomhet i over 150 land i alle verdensdeler og er verdens største
dyrker, produsent og distributør av Aloe vera. Alle produktene er basert på økologisk
dyrket Aloe vera fra egne plantasjer.
https://www.facebook.com/pages/Forever-
Marielle/273510992804841 | forevermarielle8@gmail.com | Tlf: 413 38 607

 

N1-N4
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.

 

N12 Hjerte for byen
Vi tilbyr samtale og sjelesorg for åndelige behov, samt forbønn for sykdom og andre
utfordringer, etter eget ønske og behov.

Holder
foredrag

 

N28 Inghild Vea Klungtvedt
Klarsynt/Healer/Medium.
www.inkastudio.net | inghildvea@hotmail.com | Tlf: 98 84 63 20

 

N16
Inspiratorskolen v/Trond Engen
Trippel Auratest. Lær mye nytt om din aura. Aurafoto med nyeste Auravideo7,
erfaren tolkning av din aura på både følelsesmessig og åndelig plan, chakra- og
personlighetstest. Råd via englekort og kanalisert håndskrift.
www.inspiratorskolen.no | tro-en@online.no | Tlf: 90 11 55 84

Holder
foredrag

 

N9/10

Internasjonal Medium and Healer Nick Humphries
International medium and healer Nick Humphries brings with him over 24 years of
experience working alongside spirit and will be offering you Readings and Trance
Healing at an exclusive show price. Connect loved ones that have passed to the
spirit World. Come along and say hello to Nick on the day.
www.nick-humphries.com | info@nick-humphroes.com | Tlf: 004792833227

Holder
foredrag

 

U14 It Works Global hud og helse produckter
It Works Global hud og helseprodukter. Ved Massasjeterapeut Emily Skimmeland
(Bømlo) Tlf: 90280132

 

U15
Jan-Erik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
Klarsyn - Medium - Healing. Kjent fra "Jakten på den 6.sans". Salg av krystaller,
smykker m.m.

www.skoger-naturterapi.com | jan-erik@skoger-naturterapi.com | Tlf: 41 28 00 30

Holder
foredrag

 

U13 Mai Villanger
Håndanalyse. Oneness Blessing Giver. Besøksadresse: C.Sundtsgt.1, Bergen  
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geoder, smykker, øredobber, ringer, fossiler, meteoritter, lamper, telysholdere,
aromalamper, pendler, chipskjeder, chipsarmbånd, steinstrenger, dyrefigurer,
engler, kuler, pyramider, hjerter m.m.

 

N12 Hjerte for byen
Vi tilbyr samtale og sjelesorg for åndelige behov, samt forbønn for sykdom og andre
utfordringer, etter eget ønske og behov.

Holder
foredrag

 

N28 Inghild Vea Klungtvedt
Klarsynt/Healer/Medium.
www.inkastudio.net | inghildvea@hotmail.com | Tlf: 98 84 63 20

 

N16
Inspiratorskolen v/Trond Engen
Trippel Auratest. Lær mye nytt om din aura. Aurafoto med nyeste Auravideo7,
erfaren tolkning av din aura på både følelsesmessig og åndelig plan, chakra- og
personlighetstest. Råd via englekort og kanalisert håndskrift.
www.inspiratorskolen.no | tro-en@online.no | Tlf: 90 11 55 84

Holder
foredrag

 

N9/10

Internasjonal Medium and Healer Nick Humphries
International medium and healer Nick Humphries brings with him over 24 years of
experience working alongside spirit and will be offering you Readings and Trance
Healing at an exclusive show price. Connect loved ones that have passed to the
spirit World. Come along and say hello to Nick on the day.
www.nick-humphries.com | info@nick-humphroes.com | Tlf: 004792833227

Holder
foredrag

 

U14 It Works Global hud og helse produckter
It Works Global hud og helseprodukter. Ved Massasjeterapeut Emily Skimmeland
(Bømlo) Tlf: 90280132

 

U15
Jan-Erik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
Klarsyn - Medium - Healing. Kjent fra "Jakten på den 6.sans". Salg av krystaller,
smykker m.m.

www.skoger-naturterapi.com | jan-erik@skoger-naturterapi.com | Tlf: 41 28 00 30

Holder
foredrag

 

U13 Mai Villanger
Håndanalyse. Oneness Blessing Giver. Besøksadresse: C.Sundtsgt.1, Bergen  
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www.ihanden.no | post@ihanden.no | Tlf: 97 79 87 16

U7 May Brith Dybvad tarotveiledning
Tarotveiledning.
mbdybvad@hotmail.com | Tlf: 901 27 651

 

MYSTICA

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

 

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

 

N21

NEF – nytt forbund for mediumskap, healere,
clairvoyante og dyretolker
Norsk Esoterisk Forbund. Ved Kennet og Siw Østensen Initiativtakere og ledere NEF,
erfaring som terapeuter og kursholdere på Siwi Senteret
www.norsketeriskforbund.no

Holder
foredrag

 

U6
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

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

 

U16
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

 

N29
Phil Phillips
Clairvoyant-Medium-Tarot. Salg av CD-meditasjon. Holder spennende foredrag om
det å være medium.

Holder
foredrag
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clairvoyant84@hotmail.com  

N23 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

SAGA
Saga Marketing AS
Messearrangøren. Arrangerer ca. 12 alternativmesser pr.år. Utgir bøker og kort og
kjøper inn og selger bøker fra forfattere innen alternativ, helse, selvutvikling og
filosofisk retning. Har også over 1000 titler på CD & DVD.
www.sagamesser.no | messe@sagamesser.no | Tlf: 96 50 90 81

 

U4
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

 

N21
Siwi Senteret as
Reading, clairvoyance, Kommunikasjon med avdøde, Healing, Hypnoterapi,
Samtaleterapi, Kommunikasjon med dyr, Rebirthing, Jordstråling, Rensing av hus.
Holder en rekke kurs.
www.siwi.no | post@siwi.no | Tlf: 900 71 426

Holder
foredrag

 

N26/27

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

Holder
foredrag
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Velkommen til 

Vi møtes på alle Sagamessene!

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

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

Paul`s
Healing
Krystaller

New 
Jana

www.mystica.no
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FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 4. OKTOBER - SAL 1

Klarsyn, Tarot og Alvekort
Holdes av: Eli Wium

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

11:30 - 12:15

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

12:25 - 13:10

Gratis

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

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

Trust the love from Spirit
Holdes av: Nick Humphries

Demonstration of Trance Healing.

15:10 - 15:55

Gratis

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
Holdes av: Trond Engen

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

16:05 - 16:50

Gratis
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FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 4. OKTOBER - SAL 2

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

Alle har vi våres egen personlige hjelper - vår skytsengel. Visste du at du kan sette
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Gratis
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Gratis
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Gratis
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Gratis

Aura-Chakraer og deres betydning
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15:10 - 15:55

Gratis

KONSERT: Krystallbolle healing
Holdes av: Siw Torill R. Østensen 

Toner fra krystallboller. Syv krystallboller resonerer med hvert av de syv chakraene
og igjen resonerer med de syv tonene i skalaen. Det bidrar til å skape balanse,
helbredelse og dyp avslapning og harmonisering fysisk, mentalt og spirituelt. I
denne prosessen «strekker» hjernen seg etter toner som hjelper med helbredelse.

16:05 - 16:50
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Gled deg til en meget spesiell musikkopplevelse. Siw Torill R. Østensen på Siwi
senteret www.siwi.no

Gem and Mineral essences
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

According to 6000 year old Ayurvedic scriptures, the light emanating from the
creator condensedinto matter, forming the whole visible universe. Light is color –
colors are lights said Antonio the Domini and Bruno Giordano. Ten gems
cosmocyclically transformed with the alchemical guidelines, can bring balance in our
lifes, extending life expectancy and improve the quality of life. Plans, animal,
humans and agriculture and forestry can benefit greatly form these subtle energies
on the physical as well on higher levels. Today the spectrometer confirms the
message of age old scriptures.

17:00 - 17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 4. OKTOBER - SAL 3

Kraften i navnet Jesus
Holdes av: Nils Gustav Johnsen

Foredraget vil ha underpunkter som, "Jesus som helbreder" og "Jesus som befrier",
og til slutt ende ut med "Jesus som veien og sannheten til det evige gode livet".

11:30 - 12:15

Gratis

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.

12:25 - 13:10

Gratis

Energetix Magnetsmykker
Holdes av: Nina og Per Inge Larsen

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

13:20 - 13:50

Gratis

Healing
Holdes av: Borak Lovian

Hva er healing? Kan man lære det? Går det an å sende det på avstand? Borak
Lovian forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften
underveis. De som ønsker kan få en gratis fellesfjernhealing etter messa for å
kjenne på energiene. Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og
er en av Norges mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har tatt flere
utdannelser innen healing, selvutvikling osv., og holder bl.a. kurs i Universell Hvit
Tids Healing og Kirurgisk Healing.

14:15 - 15:00

Gratis

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

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

15:10 - 15:55

Gratis
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protection. Biovitalspace can protect people as well as places or circumstances!

Automatskrift og Acess-Bars!
Holdes av: Bente Stamoen

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

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 er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere, naturvesener,
engler, fremtid, tidligere liv m.m. Under denne seansen bruker han disse evnene for
å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i
salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd
både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i
livet. Velkommen til en spennende og annerledes workshop! (Meget populær!)

18:00 - 19:30

Pris: 250,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 5. OKTOBER - SAL 1

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

11:30 - 12:15

Gratis

Klarsyn, Tarot og Alvekort
Holdes av: Eli Wium

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

12:25 - 13:10

Gratis

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
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Automatskrift og Acess-Bars!
Holdes av: Bente Stamoen

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

14:15 - 15:00

Gratis

Trust the love from Spirit
Holdes av: Nick Humphries

Demonstration of Trance Healing.

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 5. OKTOBER - SAL 2

NEF – nytt forbund for mediumskap, healere,
clairvoyante og dyretolker
Holdes av: Kennet og Siw Østensen

Hvorfor nytt forbund? Skal vi bli tatt på alvor, må kvaliteten økes betraktelig.
Mediumskap, clairvoyance og dyretolking kan enkelt kontrolleres av publikum. Vi
skiller mellom kvalitet og humbug og viser hvilke kriterier som gjelder for å være en
profesjonell aktør i dette esoteriske feltet. Vi demonstrerer hvordan det kan
kontrolleres. Norsk Etisk Forbund v/Kennet og Siw Østensen Initiativtakere og ledere
NEF, erfaring som terapeuter og kursholdere på Siwi Senteret

12:25 - 13:10

Gratis

Healingsirkel
Holdes av: Borak Lovian

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

13:20 - 14:05

Pris: 100,-

Medieseanse: Kontakt med døde og reading
Holdes av: Siw Torill R. Østensen 

Siw har i en årrekke utført clairvoyance og reading i forbindelse med sitt arbeide
som terapeut på Siwi senteret på Figgjo med utgangspunkt i medfødte evner. I den

14:15 - 15:00
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senere til har hun videreutviklet sin rolle som medium og har gjort mange seanser
med kontakt med avdøde. Hun har god kontakt med ånde-verden, noe hun beviser
til fulle under sine seanser og i readinger. Hun vil også gjøre oppmerksom på, hvem
som har medium evner og healer evner.

Gratis

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

Numerologie
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

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

17:00 - 17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 5. OKTOBER - SAL 3

Gem and Mineral essences
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

According to 6000 year old Ayurvedic scriptures, the light emanating from the
creator condensedinto matter, forming the whole visible universe. Light is color –
colors are lights said Antonio the Domini and Bruno Giordano. Ten gems
cosmocyclically transformed with the alchemical guidelines, can bring balance in our
lifes, extending life expectancy and improve the quality of life. Plans, animal,
humans and agriculture and forestry can benefit greatly form these subtle energies
on the physical as well on higher levels. Today the spectrometer confirms the
message of age old scriptures.

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

Kraften i navnet Jesus
Holdes av: Nils Gustav Johnsen

Foredraget vil ha underpunkter som, "Jesus som helbreder" og "Jesus som befrier",

14:15 - 15:00

Gratis
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17:00 - 17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 5. OKTOBER - SAL 3

Gem and Mineral essences
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

According to 6000 year old Ayurvedic scriptures, the light emanating from the
creator condensedinto matter, forming the whole visible universe. Light is color –
colors are lights said Antonio the Domini and Bruno Giordano. Ten gems
cosmocyclically transformed with the alchemical guidelines, can bring balance in our
lifes, extending life expectancy and improve the quality of life. Plans, animal,
humans and agriculture and forestry can benefit greatly form these subtle energies
on the physical as well on higher levels. Today the spectrometer confirms the
message of age old scriptures.

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

Kraften i navnet Jesus
Holdes av: Nils Gustav Johnsen

Foredraget vil ha underpunkter som, "Jesus som helbreder" og "Jesus som befrier",

14:15 - 15:00
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og til slutt ende ut med "Jesus som veien og sannheten til det evige gode livet".

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

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

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

Pris: 100,-






