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Velkommen til 

Vi møtes på alle Sagamessene!

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

                New Jana tilbyr Healing, Coaching,
        Sjamanisme, Healing/Trommesirkel,
    Selger egne produkter: Malerier. bøker, CDer,
                                  Runekort m.m.
                   www.britaoasen.com
                    Tlf: 90108303
                  E-mail: britaoasen@bbnett.no
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UTSTILLERLISTE
Alternativmesse Kristiansand 2014

U17 Astrid Olsen
Klarsynt. Kirurgisk healing. Holder foredrag om småfolket/naturens engler.
Tlf: 45 60 10 17

Holder
foredrag

 

N10
AuraVisjon
NYHET: Aurafotografering 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.auravisjon.no | gretly@online.no | Tlf: 91 16 80 49

Holder
foredrag

 

U12
Birgittatun  massasjeutdanning
Informasjon om den ettårige utdanningen i Helhetsmassasje og Birgittatuns andre
tilbud. Salg av massasjeoljer, samt healing og massasjesesjoner.
www.birgittatun.no | post@birigttatun.no | Tlf: 37 16 42 40

Holder
foredrag

 

G1
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

 

U14/15
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

 

Broderingsspesialisten AS
Figurer av Alver, Engler, Indianere, Vikinger, Drager, Troll, Nisser, osv. Tskjorter

G3 med motiv, postkort, Englekort, Smykkeanheng, duftoljer, røkelsebrennere…

www.brodspes.no | post@brodspes.no | Tlf: 91 53 01 27

 

U6 Center Enter Motivation
Livsveileder & healer. Salg av massasjeputer(varme & og shiatsu)

 

N22
Creating 7 tools & tarot v/Kirsten Henriksen
Magisk & Mystisk Livsveiledning  med Creating 7Tools og Tarot. Fargeenergier
og Healing en døråpner til ditt Hjerte. Jeg ser Deg  Jeg føler Deg.
Transformasjon.
kirshen@online.no | Tlf: 95 02 63 08

 

N12
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

 

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

 

G4

Energetix Magnetsmykker
Energetix er et tysk firma, som begynte å produsere magnetterapismykker 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

 

N6
Eureka v/ Elisabeth Bokheim
Healer, Tarot reader, Tankefelt Terapeut, Massasje og PEK. Skole med godkjent
utdanning til Tankefelt Terapeut. Tarot kurs.
www.eurekatft.no | bokheim@eurekatft.no | Tlf: 456 03 989

Holder
foredrag

 

N20
Eva Lill Larsen
Klarsynt og Healing. KanaliseringMedium. Kjent fra en mengde ukeblader. Les  
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N20
Eva Lill Larsen
Klarsynt og Healing. KanaliseringMedium. Kjent fra en mengde ukeblader. Les  
bl.a. mer om Eva Lill i Norsk Ukeblad: www.klikk.no
www.evalill.com | Tlf: 90 16 90 20

N17/18

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.

 

N8 Ge Liv
Gravidmassasje med blomstersessenser, svangerskapsterapi och doulatjenester
(fødselhjelpere). Email: doulajenny@outlook.com

 

N3 Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin Hille
Forever Living Products.
aloevera4all.no | karhil@online.no | Tlf: 917 35 933

 

N15
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

 

U9
JanErik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
Klarsyn  Medium  Healing. Kjent fra "Jakten på den 6.sans". Salg av krystaller,
smykker m.m.
www.skogernaturterapi.com | janerik@skogernaturterapi.com | Tlf: 41 28 00 30

Holder
foredrag

 

N11
Klarsynt Healer Willy Hansen
Jeg er sertifisert og godkjent healer, kirugisk healer, medium, klarsynt, NLP
Master, samtalepartner, hypnoterapi og praktisk rådgiver.
www.healingenergi.net/ | healingenergi9@gmail.com | Tlf: 92 22 95 74

Holder
foredrag

 

U5 Mette Høyland
Klarsynt medium.

 

Mystica.no
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Mystica.no
MYSTICA 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

 

N9
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 helseog velværeprodukter, bøker, CD, DVD,
kosttilskudd, Yogaprodukter, interiør, figurer, aromaterapi m.m.
www.natira.no | post@natira.no | Tlf: 96 50 90 81

 

N19

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

 

U2
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

 

N16/N17A Oasen Bibelsenter
Helbredelse, utfrielse og velsignelse i Jesu navn.

 

U20

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
PH Marketing
Produkter for salg: Detox apparater, Luftrensere AMWellness healingverktøy,
Sunnere kaffe, Forsoneterapeuten, Wellstar fettfjerner, Slankewraps, Zija
produkter m.m.
phmark8@gmail.com | Tlf: 91 84 18 24

 

U10
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.
skogernaturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32
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produkter m.m.
phmark8@gmail.com | Tlf: 91 84 18 24

 

U10
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.
skogernaturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32

 

N4 Phil Phillips
ClairvoyantMediumTarot. Salg av CDmeditasjon. Holder spennende foredrag
om det å være medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

 

U8 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

U18 Ramayana Norway
Salg av sølvsmykker med stein.

 

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

 

U11
Samin Madsen
Samin har på kort tid blitt en av de ledende innen håndanalyse. Samin kan du
treffe på de fleste messene til SagaForlaget.
www.samin.no | samin@samin.no | Tlf: 926 32 670

Holder
foredrag

 

U4 Share Norge
Informasjon.
www.shareno.net | share.norge@gmail.com

Holder
foredrag

 

N19
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

 

N2
Sunnhet og Ernæring
Skanning med EIS kan kartlegge noen av årsakene til hodepine, overvekt, mangel
på energi osv. Som ernæringsterapeut kan jeg gi råd om ernæring.
ottjo07@gmail.com | Tlf: 95 89 96 40

Holder
foredrag

 

U16
Sunnvital AS
Vi lanserer et nytt behandlingskonsept med hovedfokus på å undersøke og med
mindre fokus på å behandle. Vi lanserer nye undersøkelsesverktøy til hjelp i
undersøkelsesdelen.

 

N7

The Bright Path – Ishayaenes Ascension
Ishayaenes Ascension er en enkel meditasjonsteknikk som passer for alle. Ønsker
du deg mer glede, større frihet, indre ro og en tilstedeværelse av uendelig
kjærlighet til alt og alle rundt deg? Maitreya Ishaya vil fortelle sin opplevelse av
dette i foredraget fra boka ”The Broker Who Broke Free.”
www.ishaya.no | maitreya@thebrightpath.com  | Tlf: 468 43 977

Holder
foredrag

 

N14

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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clairvoyant84@hotmail.com
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www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80
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Saga Marketing AS
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www.sagamesser.no | messe@sagamesser.no | Tlf: 96 50 90 81
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Samin Madsen
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Holder
foredrag

 

U4 Share Norge
Informasjon.
www.shareno.net | share.norge@gmail.com

Holder
foredrag

 

N19
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

 

N2
Sunnhet og Ernæring
Skanning med EIS kan kartlegge noen av årsakene til hodepine, overvekt, mangel
på energi osv. Som ernæringsterapeut kan jeg gi råd om ernæring.
ottjo07@gmail.com | Tlf: 95 89 96 40

Holder
foredrag

 

U16
Sunnvital AS
Vi lanserer et nytt behandlingskonsept med hovedfokus på å undersøke og med
mindre fokus på å behandle. Vi lanserer nye undersøkelsesverktøy til hjelp i
undersøkelsesdelen.

 

N7

The Bright Path – Ishayaenes Ascension
Ishayaenes Ascension er en enkel meditasjonsteknikk som passer for alle. Ønsker
du deg mer glede, større frihet, indre ro og en tilstedeværelse av uendelig
kjærlighet til alt og alle rundt deg? Maitreya Ishaya vil fortelle sin opplevelse av
dette i foredraget fra boka ”The Broker Who Broke Free.”
www.ishaya.no | maitreya@thebrightpath.com  | Tlf: 468 43 977
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N14

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

 

U19 Vivian Teland
Ernæringsystem V3. SynergyWorldWide. Supermat.

 



Velkommen til 

Vi møtes på alle Sagamessene!

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

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

Paul`s
Healing
Krystaller

New 
Jana

www.mystica.no



FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 8. NOVEMBER  SAL 1

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

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

11:15  12:15

Gratis

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

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

Veien til framtiden 
Holdes av: Share Norge v/Anne Bie

I en verden preget av splittelse, nød, sult, krig, forurensning og økologisk ubalanse
står nå menneskeheten overfor sitt viktigste valg noensinne, et valg som vil avgjøre
framtiden for alle levende skapninger på denne kloden. Enten fortsetter vi på
samme egoistiske, grådige, selvtilfredse og destruktive måte og går til grunne, eller
så velger vi en helt ny retning, basert på riktige menneskelige relasjoner og
samarbeid for menneskehetens felles beste. For å tydeliggjøre konsekvensene av
våre handlinger, vise vei og inspirere oss til å skape en strålende ny sivilisasjon,
vender nå en stor gruppe av Visdommens Mestre, med Verdenslæreren Maitreya i
spissen, tilbake til vårt hverdagsliv. Hør mer om disse unike begivenhetene.

14:15  15:00

Gratis

The Broker Who Broke free
Holdes av: Maitreya

WHAT AM I DOING WITH MY LIFE? As a broker in London, Maitreya had plenty of
cash, friends and great prospects. Still he knew that something was missing, that
there was much more to life than he was experiencing. Yet he kept dragging himself
to work every day, desperately holding on to the dream of buying the perfect life.
Until he just could not do it anymore. Then life smacked him over the head. After
some scrapes with death on a Welsh mountain, being threatened with a gun,
attacked by a gang of youths and nearly drowning, he was dragged, kicking and
screaming, into a sense of meaning, peace and freedom. If you too are trying to
create the perfect life to become happy, this book will turn your world upside down.
You may just find that true happiness is found in the one place you have not yet
looked.

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

16:05  16:50

Gratis

gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.
Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

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.
Gled deg til en meget spesiell musikkopplevelse. Siw Torill R. Østensen på Siwi
senteret www.siwi.no

17:00  17:45

Gratis

Seanse  Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

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

18:00  19:30

Pris: 250,

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 8. NOVEMBER  SAL 2

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!

11:30  12:15

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

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

12:25  13:10

Gratis

Urkraft
Holdes av: NewJana

Velkommen til å oppleve og forene deg med Urkraften i deg via Urinstrumentene

13:20  14:05

Gratis
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13:20  14:05

Gratis
didj, fløyter og trommer.

HEALINGENERGI  min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Av godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent fra TV2 og andre medier.
Kanskje i sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og forening med
det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en måte å rense ut
gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen vil jeg fortelle
om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening med høyere
bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom demonstrasjon på frivillige
deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av HEALINGENERGI til å hjelpe
andre mennesker å komme ut av deres smerter og lidelser slik at de kan komme inn
i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, det er min erfaring! Velkommen til min
workshop!

14:15  15:00

Gratis

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

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

15:10  15:55

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

16:05  16:50

Gratis

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.

17:55  18:40

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
Holdes av: Share Norge v/Anne Bie

Transmission meditasjon er en ny form for gruppemeditasjon, spesielt tilrettelagt for
Den nye tidsalder. Meditasjonen er for deg som ønsker å gjøre en tjeneste for
verden, samtidig som den vil bidra sterkt til din personlige vekst. Ingen
forkunnskaper er nødvendig.

17:00  17:45

Gratis

didj, fløyter og trommer.

HEALINGENERGI  min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Av godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent fra TV2 og andre medier.
Kanskje i sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og forening med
det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en måte å rense ut
gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen vil jeg fortelle
om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening med høyere
bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom demonstrasjon på frivillige
deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av HEALINGENERGI til å hjelpe
andre mennesker å komme ut av deres smerter og lidelser slik at de kan komme inn
i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, det er min erfaring! Velkommen til min
workshop!

14:15  15:00

Gratis

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

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

15:10  15:55

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

16:05  16:50

Gratis

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.

17:55  18:40

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
Holdes av: Share Norge v/Anne Bie

Transmission meditasjon er en ny form for gruppemeditasjon, spesielt tilrettelagt for
Den nye tidsalder. Meditasjonen er for deg som ønsker å gjøre en tjeneste for
verden, samtidig som den vil bidra sterkt til din personlige vekst. Ingen
forkunnskaper er nødvendig.

17:00  17:45

Gratis

didj, fløyter og trommer.

HEALINGENERGI  min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Av godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent fra TV2 og andre medier.
Kanskje i sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og forening med
det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en måte å rense ut
gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen vil jeg fortelle
om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening med høyere
bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom demonstrasjon på frivillige
deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av HEALINGENERGI til å hjelpe
andre mennesker å komme ut av deres smerter og lidelser slik at de kan komme inn
i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, det er min erfaring! Velkommen til min
workshop!

14:15  15:00

Gratis

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

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

15:10  15:55

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

16:05  16:50

Gratis

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.

17:55  18:40

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
Holdes av: Share Norge v/Anne Bie

Transmission meditasjon er en ny form for gruppemeditasjon, spesielt tilrettelagt for
Den nye tidsalder. Meditasjonen er for deg som ønsker å gjøre en tjeneste for
verden, samtidig som den vil bidra sterkt til din personlige vekst. Ingen
forkunnskaper er nødvendig.

17:00  17:45

Gratis



didj, fløyter og trommer.

HEALINGENERGI  min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Av godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent fra TV2 og andre medier.
Kanskje i sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og forening med
det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en måte å rense ut
gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen vil jeg fortelle
om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening med høyere
bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom demonstrasjon på frivillige
deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av HEALINGENERGI til å hjelpe
andre mennesker å komme ut av deres smerter og lidelser slik at de kan komme inn
i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, det er min erfaring! Velkommen til min
workshop!

14:15  15:00

Gratis

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

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

15:10  15:55

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

16:05  16:50

Gratis

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.

17:55  18:40

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
Holdes av: Share Norge v/Anne Bie

Transmission meditasjon er en ny form for gruppemeditasjon, spesielt tilrettelagt for
Den nye tidsalder. Meditasjonen er for deg som ønsker å gjøre en tjeneste for
verden, samtidig som den vil bidra sterkt til din personlige vekst. Ingen
forkunnskaper er nødvendig.

17:00  17:45

Gratis

didj, fløyter og trommer.

HEALINGENERGI  min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Av godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent fra TV2 og andre medier.
Kanskje i sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og forening med
det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en måte å rense ut
gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen vil jeg fortelle
om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening med høyere
bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom demonstrasjon på frivillige
deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av HEALINGENERGI til å hjelpe
andre mennesker å komme ut av deres smerter og lidelser slik at de kan komme inn
i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, det er min erfaring! Velkommen til min
workshop!

14:15  15:00

Gratis

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

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

15:10  15:55

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

16:05  16:50

Gratis

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.

17:55  18:40

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
Holdes av: Share Norge v/Anne Bie

Transmission meditasjon er en ny form for gruppemeditasjon, spesielt tilrettelagt for
Den nye tidsalder. Meditasjonen er for deg som ønsker å gjøre en tjeneste for
verden, samtidig som den vil bidra sterkt til din personlige vekst. Ingen
forkunnskaper er nødvendig.

17:00  17:45

Gratis

didj, fløyter og trommer.

HEALINGENERGI  min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Av godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent fra TV2 og andre medier.
Kanskje i sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og forening med
det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en måte å rense ut
gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen vil jeg fortelle
om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening med høyere
bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom demonstrasjon på frivillige
deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av HEALINGENERGI til å hjelpe
andre mennesker å komme ut av deres smerter og lidelser slik at de kan komme inn
i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, det er min erfaring! Velkommen til min
workshop!

14:15  15:00

Gratis

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

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

15:10  15:55

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

16:05  16:50

Gratis

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.

17:55  18:40

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
Holdes av: Share Norge v/Anne Bie

Transmission meditasjon er en ny form for gruppemeditasjon, spesielt tilrettelagt for
Den nye tidsalder. Meditasjonen er for deg som ønsker å gjøre en tjeneste for
verden, samtidig som den vil bidra sterkt til din personlige vekst. Ingen
forkunnskaper er nødvendig.

17:00  17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 8. NOVEMBER  SAL 3

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

Krystallhealing
Holdes av: PaulArve 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.

12:25  13:10

Gratis

Kirurgisk healing
Holdes av: Naomi Sol

Kirurgisk Healing er en spesiell form for healing der man går inn i Energikroppen til
klienten og fjerner sperrer og blokkeringer med Kirurgiske inngrep. Disse inngrepene
gjør man ved hjelp av energi instrumenter som tildels ligner konvensjonelt kirurgisk
utstyr. (Disse instrumentene er ikke fysiske.) Inngrepene i energikroppen skjer uten
en dråpe blod. Hjelperne våre og andre åndelige vesener har en fremtredende roller
under disse operasjonene. Foredraget avsluttes med demonstrasjon av kirurgisk
healing på frivillige.

13:20  14:05

Gratis

Bli massør
Holdes av: Solveig Smith

Foredraget gir praktiske tips til deg som ønsker å bli massør. Hvilke valg bør tenkes
igjennom på forhånd. Hva er forskjell på velværemassasje og terapeutisk massasje?
Hva er helhetsmassasje? Dette er noen av spørsmålene som blir belyst i foredraget.
Solveig Smith har 27 års erfaring som massør. Ved siden av å være godkjent healer,
er hun lærer i massasje, meditasjon og selvutvikling, utdannet ved NordlysCentret i
Danmark. I 1987 startet og drev hun Massasjesenteret i Stavanger, som senere ble
hetende MAYA – Senter for Helhet og Selvutvikling. I dag driver hun kursgården
Birgittatun i Tvedestrand, og underviser i Helhetsmassasje.

14:15  15:00

Gratis

AuraChakraer og deres betydning
Holdes av: AuraVisjon

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

15:10  15:55

Gratis

En åndelig utvikling
Holdes av: Elisabeth Bokheim

Hva har oppvekst, opplevelser og evner å si for en åndelig utvikling? Elisabeth vil ta
dere med på en reise i sin åndelige utvikling. Hvordan oppdaget hun sine evner og
hvordan har hun utviklet dem. Hennes åndelig utvikling har vært en rollercoaster av
opplevelser og læring. Hør hennes historie og få smakebiter på hva hun tilbyr.

16:05  16:50

Gratis



FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 8. NOVEMBER  SAL 3

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

Krystallhealing
Holdes av: PaulArve 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.

12:25  13:10

Gratis

Kirurgisk healing
Holdes av: Naomi Sol

Kirurgisk Healing er en spesiell form for healing der man går inn i Energikroppen til
klienten og fjerner sperrer og blokkeringer med Kirurgiske inngrep. Disse inngrepene
gjør man ved hjelp av energi instrumenter som tildels ligner konvensjonelt kirurgisk
utstyr. (Disse instrumentene er ikke fysiske.) Inngrepene i energikroppen skjer uten
en dråpe blod. Hjelperne våre og andre åndelige vesener har en fremtredende roller
under disse operasjonene. Foredraget avsluttes med demonstrasjon av kirurgisk
healing på frivillige.

13:20  14:05

Gratis

Bli massør
Holdes av: Solveig Smith

Foredraget gir praktiske tips til deg som ønsker å bli massør. Hvilke valg bør tenkes
igjennom på forhånd. Hva er forskjell på velværemassasje og terapeutisk massasje?
Hva er helhetsmassasje? Dette er noen av spørsmålene som blir belyst i foredraget.
Solveig Smith har 27 års erfaring som massør. Ved siden av å være godkjent healer,
er hun lærer i massasje, meditasjon og selvutvikling, utdannet ved NordlysCentret i
Danmark. I 1987 startet og drev hun Massasjesenteret i Stavanger, som senere ble
hetende MAYA – Senter for Helhet og Selvutvikling. I dag driver hun kursgården
Birgittatun i Tvedestrand, og underviser i Helhetsmassasje.

14:15  15:00

Gratis

AuraChakraer og deres betydning
Holdes av: AuraVisjon

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

15:10  15:55

Gratis

En åndelig utvikling
Holdes av: Elisabeth Bokheim

Hva har oppvekst, opplevelser og evner å si for en åndelig utvikling? Elisabeth vil ta
dere med på en reise i sin åndelige utvikling. Hvordan oppdaget hun sine evner og
hvordan har hun utviklet dem. Hennes åndelig utvikling har vært en rollercoaster av
opplevelser og læring. Hør hennes historie og få smakebiter på hva hun tilbyr.

16:05  16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 8. NOVEMBER  SAL 3

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

Krystallhealing
Holdes av: PaulArve 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.

12:25  13:10

Gratis

Kirurgisk healing
Holdes av: Naomi Sol

Kirurgisk Healing er en spesiell form for healing der man går inn i Energikroppen til
klienten og fjerner sperrer og blokkeringer med Kirurgiske inngrep. Disse inngrepene
gjør man ved hjelp av energi instrumenter som tildels ligner konvensjonelt kirurgisk
utstyr. (Disse instrumentene er ikke fysiske.) Inngrepene i energikroppen skjer uten
en dråpe blod. Hjelperne våre og andre åndelige vesener har en fremtredende roller
under disse operasjonene. Foredraget avsluttes med demonstrasjon av kirurgisk
healing på frivillige.

13:20  14:05

Gratis

Bli massør
Holdes av: Solveig Smith

Foredraget gir praktiske tips til deg som ønsker å bli massør. Hvilke valg bør tenkes
igjennom på forhånd. Hva er forskjell på velværemassasje og terapeutisk massasje?
Hva er helhetsmassasje? Dette er noen av spørsmålene som blir belyst i foredraget.
Solveig Smith har 27 års erfaring som massør. Ved siden av å være godkjent healer,
er hun lærer i massasje, meditasjon og selvutvikling, utdannet ved NordlysCentret i
Danmark. I 1987 startet og drev hun Massasjesenteret i Stavanger, som senere ble
hetende MAYA – Senter for Helhet og Selvutvikling. I dag driver hun kursgården
Birgittatun i Tvedestrand, og underviser i Helhetsmassasje.

14:15  15:00

Gratis

AuraChakraer og deres betydning
Holdes av: AuraVisjon

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

15:10  15:55

Gratis

En åndelig utvikling
Holdes av: Elisabeth Bokheim

Hva har oppvekst, opplevelser og evner å si for en åndelig utvikling? Elisabeth vil ta
dere med på en reise i sin åndelige utvikling. Hvordan oppdaget hun sine evner og
hvordan har hun utviklet dem. Hennes åndelig utvikling har vært en rollercoaster av
opplevelser og læring. Hør hennes historie og få smakebiter på hva hun tilbyr.

16:05  16:50

Gratis

Numerologi
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

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

17:00  17:45

Gratis

Board Of Knowledge
Holdes av: Naomi Sol

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

17:55  18:40

Pris: 100,
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The Broker Who Broke free
Holdes av: Maitreya

WHAT AM I DOING WITH MY LIFE? As a broker in London, Maitreya had plenty of
cash, friends and great prospects. Still he knew that something was missing, that
there was much more to life than he was experiencing. Yet he kept dragging himself
to work every day, desperately holding on to the dream of buying the perfect life.
Until he just could not do it anymore. Then life smacked him over the head. After
some scrapes with death on a Welsh mountain, being threatened with a gun,
attacked by a gang of youths and nearly drowning, he was dragged, kicking and
screaming, into a sense of meaning, peace and freedom. If you too are trying to
create the perfect life to become happy, this book will turn your world upside down.
You may just find that true happiness is found in the one place you have not yet
looked.

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

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

13:20  14:05

Gratis
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Gratis

meget viktig verktøy for å kunne fortelle om karaktertrekk, fortid og fremtid for
mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

HEALINGENERGI  min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Av godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent fra TV2 og andre medier.
Kanskje i sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og forening med
det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en måte å rense ut
gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen vil jeg fortelle
om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening med høyere
bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom demonstrasjon på frivillige
deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av HEALINGENERGI til å hjelpe
andre mennesker å komme ut av deres smerter og lidelser slik at de kan komme inn
i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, det er min erfaring! Velkommen til min
workshop!

14:15  15:00

Gratis

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
senere til har hun videreutviklet sin rolle som medium og har gjort mange seanser
med kontakt med avdøde. Hun har god kontakt med åndeverden, 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.

15:10  15:55

Gratis

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

Denne healingen er i samklang med mennesket, og er tilpasset etter dets
forutsetninger og behov for å gi og ta imot healing. Du får også sterk kontakt med
dine hjelpere, engler og andre vesener i universet. Foredraget avsluttes med øvelser
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.

16:05  16:50

Gratis

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

17:00  17:45

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

18:00  19:30

Pris: 200,
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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

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

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

12:25  13:10

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

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

13:20  14:05

Gratis

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

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

14:15  15:00

Gratis

En åndelig utvikling
Holdes av: Elisabeth Bokheim

Hva har oppvekst, opplevelser og evner å si for en åndelig utvikling? Elisabeth vil ta
dere med på en reise i sin åndelige utvikling. Hvordan oppdaget hun sine evner og
hvordan har hun utviklet dem. Hennes åndelig utvikling har vært en rollercoaster av
opplevelser og læring. Hør hennes historie og få smakebiter på hva hun tilbyr.

15:10  15:55

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

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 9. NOVEMBER  SAL 2

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

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

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

12:25  13:10

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

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

13:20  14:05

Gratis

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

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

14:15  15:00

Gratis

En åndelig utvikling
Holdes av: Elisabeth Bokheim

Hva har oppvekst, opplevelser og evner å si for en åndelig utvikling? Elisabeth vil ta
dere med på en reise i sin åndelige utvikling. Hvordan oppdaget hun sine evner og
hvordan har hun utviklet dem. Hennes åndelig utvikling har vært en rollercoaster av
opplevelser og læring. Hør hennes historie og få smakebiter på hva hun tilbyr.

15:10  15:55

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

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 9. NOVEMBER  SAL 3

Healing
Holdes av: Borak Lovian

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

11:30  12:15

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

12:25  13:10

Gratis

Verdenslæreren Maitreya og Mestrenes
tilbakekomst til vårt hverdagsliv
Holdes av: Share Norge v/Anne Bie

En ny tidsalder har begynt og menneskeheten står nå på terskelen til store
forandringer. Vannmannens nye energier påvirker oss, de gamle strukturene går
gradvis i oppløsning og menneskeheten søker en ny retning. I denne omfattende
transformasjonsprosessen av hele vår sivilisasjon vender nå en stor gruppe av
Visdommens Mestre, med Verdenslæreren Maitreya i spissen, tilbake til vårt
hverdagsliv. For å hjelpe oss igjennom denne kritiske tiden og vise vei, er Maitreya
nå i ferd med å tre fram på den offentlige scene som en veileder og lærer for hele
menneskeheten. Det er opp til menneskeheten selv om vi vil lytte til hans råd og
iverksette hans anbefalinger.

13:20  14:05

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!

14:15  15:00

Pris: 100,

Krystallhealing
Holdes av: PaulArve 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.

15:10  15:55

Gratis
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utdannelser innen healing, selvutvikling osv., og holder bl.a. kurs i Universell Hvit
Tids Healing og Kirurgisk Healing.

11:30  12:15

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

12:25  13:10

Gratis

Verdenslæreren Maitreya og Mestrenes
tilbakekomst til vårt hverdagsliv
Holdes av: Share Norge v/Anne Bie

En ny tidsalder har begynt og menneskeheten står nå på terskelen til store
forandringer. Vannmannens nye energier påvirker oss, de gamle strukturene går
gradvis i oppløsning og menneskeheten søker en ny retning. I denne omfattende
transformasjonsprosessen av hele vår sivilisasjon vender nå en stor gruppe av
Visdommens Mestre, med Verdenslæreren Maitreya i spissen, tilbake til vårt
hverdagsliv. For å hjelpe oss igjennom denne kritiske tiden og vise vei, er Maitreya
nå i ferd med å tre fram på den offentlige scene som en veileder og lærer for hele
menneskeheten. Det er opp til menneskeheten selv om vi vil lytte til hans råd og
iverksette hans anbefalinger.

13:20  14:05

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!

14:15  15:00

Pris: 100,

Krystallhealing
Holdes av: PaulArve 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.

15:10  15:55

Gratis



FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 9. NOVEMBER  SAL 3

Healing
Holdes av: Borak Lovian
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starter med en meditasjon for å dra ned lys og energi til seg selv og sirkelen, og for
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Gratis

Helhetsmassasje, kropp og energi
Holdes av: Solveig Smith

Massasje er et unikt redskap for selvutvikling. Fler og fler benytter seg av dette.
Undersøkelse viser at av alle som har fått alternativ behandling, er det 23.7 prosent
av dem som benytter seg av massasje. Foredraget gir orientering om
Helhetsmassasje, og hva det vil si å gi massasje med utgangspunkt i energi og
chakra. Videre gir foredraget forklaring på hvordan velværemassasje og terapeutisk
massasje er integrert i Helhetsmassasjen.

16:05  16:50

Gratis

Numerologi
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

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

17:00  17:45

Gratis
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