




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 Kristiansand 2015

Alternativguiden.no

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

N6

Areopagos
Areopagos er en kristen organisasjon som blant annet arbeider med
dialog og spiritualitet. Vi er opptatt av eksistensielle spørsmål og
ønsker å være tilstede der mennesker møtes. På standen vår tilbyr vi
samtale, forbønn og velsignelse.

Holder
foredrag

N2

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

Holder
foredrag

U4

Bente Stamoen
Automatskrift. Correcting Vision kurs i Kr.sand, 23.11. kl 17-21. Pris :
600,- Det er en metode for å korrigere syn, uansett om du er
nærsynt, langsynt eller trangsynt:) Kurset er en av Access
Consciousness's Body prosesser. Det er en enkel metode og kurset gir
deg mulighet til å tilby behandlinger.
bentestamoen@hotmail.com | Tlf: 97 50 64 73

Holder
foredrag

G2
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

U10-11

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

N6C
Bowen Akademiet v/Vibeke Brems
BowenTeknikken v/Vibeke Brems Tlf: 92 21 04 51 e-post:
vibekebrems@gmail.com og Bowen Lyngdal. Tel. 91842821 - e-post:
ellenkarlson@gmail.com

Holder
foredrag
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vibekebrems@gmail.com | Tlf: 92 21 04 51

G1
Ca’luna Vital- Energy Feng Shui Academy
Feng Shui Master Maianne L. Petersen tilbyr: Feng Shui indretning -
konsultasjoner, Feng Shui produkter, Feng Shui bøker m.m.
www.caluna.dk | caluna@caluna.dk | Tlf: +45 8682 8688

N3
Christina Sol
Selvlagde produkter som Håndfargete og malte T-Skjorter med
kraftdyr på. Egne bøker, kort og bilder. Egenutviklete urteteer som går
på sykdomsbilder. Jeg vil også tilby healing med kanalisering.

N12

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

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

N8-10

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.

N10B Gerd Ghelia Frivold
Multidimensjonell billedkunstner. Bok og Maleri-kunst.
www.lysrommet.com | post@lysrommet.com | Tlf: 98 23 25 39

N4
Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin
Hille
Forever Living Products.
aloevera4all.no | kar-hil@online.no | Tlf: 917 35 933

U8
Jan-Erik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
Klarsyn - Medium - Healing. Kjent fra "Jakten på den 6.sans".
www.skoger-naturterapi.com | jan-erik@skoger-naturterapi.com | Tlf: 41 28 00
30

Holder
foredrag
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Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

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

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30 - 12:15

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis
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vibekebrems@gmail.com | Tlf: 92 21 04 51

G1
Ca’luna Vital- Energy Feng Shui Academy
Feng Shui Master Maianne L. Petersen tilbyr: Feng Shui indretning -
konsultasjoner, Feng Shui produkter, Feng Shui bøker m.m.
www.caluna.dk | caluna@caluna.dk | Tlf: +45 8682 8688

N3
Christina Sol
Selvlagde produkter som Håndfargete og malte T-Skjorter med
kraftdyr på. Egne bøker, kort og bilder. Egenutviklete urteteer som går
på sykdomsbilder. Jeg vil også tilby healing med kanalisering.

N12

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

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

N8-10

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.

N10B Gerd Ghelia Frivold
Multidimensjonell billedkunstner. Bok og Maleri-kunst.
www.lysrommet.com | post@lysrommet.com | Tlf: 98 23 25 39

N4
Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin
Hille
Forever Living Products.
aloevera4all.no | kar-hil@online.no | Tlf: 917 35 933

U8
Jan-Erik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
Klarsyn - Medium - Healing. Kjent fra "Jakten på den 6.sans".
www.skoger-naturterapi.com | jan-erik@skoger-naturterapi.com | Tlf: 41 28 00
30

Holder
foredrag
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N15

John Calmar
Aura-chakra foto ved clairvoyant J.Calmar. Jeg er certificert
aura-formidler, utdannet i California og har siden 1990 arbeidet med
aura-kameraet. Hele tiden har jeg deltatt i videreutviklingen og
tolkningen omkring fargene av aura-video systemet sammen med
grunnleggeren av AVS - Johann Fisslinger.
www.johncalmar.dk | info@johncalmar.dk | Tlf: 45 40 93 85 93

Holder
workshop

N5
Klarsynt Healer Willy Hansen
Jeg er sertifisert 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

Mystica

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

N16

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

U6

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

Holder
foredrag

U2

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

N11
Phil Phillips
Clairvoyant-Medium-Tarot. Salg av CD-meditasjon. Holder spennende
foredrag om det å være medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

U12 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

N14

Roots & Culture
Roots and Culture tilbyr sin kunnskap og erfaring om røtter og kultur.
The Art Of Breathing er en workshop som vi kommer til å
demonstrere. Det blir også solgt en Roots Tonic brygget på Norske og
Jamaikanske urter og røtter.

Holder
foredrag
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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

U14
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

U13 Share Norge v/Anne Bie
Informasjon.

Holder
foredrag

U7

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

U1
Vivian Teland
Ernæringsystem V3. SynergyWorldWide. Supermat. Energetix
magnetsmykker.
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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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FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 21. 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

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.

12:25 - 13:10

Gratis

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

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

13:20 - 14:05

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.

14:15 - 15:00

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nær-døden-opplevelser
Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

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

15:10 - 15:55

Gratis

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
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Seanse - Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 21. NOVEMBER - SAL 2

Spennende Minikurs i Tarot
Holdes av: Eli Wium

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

11:30 - 12:15

Gratis

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

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

12:25 - 13:10

Gratis

HEALINGENERGI - min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Dette er en workshop, hvor du får kjenne på hvordan healingenergien kan virke på
deg. Mange mennesker sliter i dag med smerter og lidelser - det er tankene,
følelsene og opplevelsene våre som spiller inn på hvordan vi har det. Vi sier det er i
motgang vi blir sterkere. Her kan du få et virkelig godt verktøy for å håndtere
motgang bedre. 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
forteller jeg 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 smerte og
lidelse, slik at de kan komme inn i et bedre liv for seg selv. Jeg har fått veldig gode
tilbakemeldinger på mitt energiarbeid, noe dere kan lese om i Min gjestebok på min
hjemmeside www.healingenergi.net. Kjent fra TV2 og andre medier. Bli med og
opplev noe som du kanskje aldri har opplevd før.Hjerteklem Willy

13:20 - 14:05

Gratis

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

14:15 - 15:00

Gratis
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Seanse - Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 21. NOVEMBER - SAL 2

Spennende Minikurs i Tarot
Holdes av: Eli Wium

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

11:30 - 12:15

Gratis

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

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

12:25 - 13:10

Gratis

HEALINGENERGI - min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Dette er en workshop, hvor du får kjenne på hvordan healingenergien kan virke på
deg. Mange mennesker sliter i dag med smerter og lidelser - det er tankene,
følelsene og opplevelsene våre som spiller inn på hvordan vi har det. Vi sier det er i
motgang vi blir sterkere. Her kan du få et virkelig godt verktøy for å håndtere
motgang bedre. 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
forteller jeg 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 smerte og
lidelse, slik at de kan komme inn i et bedre liv for seg selv. Jeg har fått veldig gode
tilbakemeldinger på mitt energiarbeid, noe dere kan lese om i Min gjestebok på min
hjemmeside www.healingenergi.net. Kjent fra TV2 og andre medier. Bli med og
opplev noe som du kanskje aldri har opplevd før.Hjerteklem Willy

13:20 - 14:05

Gratis

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

14:15 - 15:00

Gratis
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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.

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.

15:10 - 15:55

Gratis

The Art Of Breathing
Holdes av: Akushla

Dette foredraget handler om pust og hvor essensielt det er å gjenskape et naturlig
forhold til den. Ved å tilegne seg pustens naturlige rytme regulerers kroppens inntak
av oksygen som er vår viktigste næringskilde. Dette virker stressdempende, gir økt
kraft og utholdenhet samt mer oksygen til hjernen som øker produktivitet og
effektivitet. The Art Of Breathing blir forklart i enkelt format slik at selv barn og unge
kan forstå hvordan den fungerer. Akushla har gjennom 25 år utviklet en unik innsikt
i de filosofiske, fysiske og metafysiske faktorene bak pusten. The Art Of Breathing er
et enkelt puste system som minner oss på hvor viktig en rolig og regulert inntak av
oksygen til lungene, solar plexus og hjerte er. En naturlig puste rytme assisterer
opptaket av oksygen til blodet som gir hjernen mer kraft til å prosessere informasjon
innvendig og utvendig. Denne rytmen stimulerer blodsirkulasjon, nervesystemet, og
naturlig fitness helt uten anstrengelser. Dette gjør den til et nødvendig verktøy for
hverdagen.

16:05 - 16:50

Gratis

Jorden- nå vår fremtid med Universet - Den nye
tiden på vår Jord
Holdes av: Naomi Sol

Jeg heter Naomi Sol , har sett hjelpere og guider siden jeg var 5 år. Har reist med
Lysskip, har god Kontakt på andre siden. Vi arbeider i lag med øvelser for den nye
kontakten til hver og en i salen med å føle på hva som hender, kontakt med sin
kraft, en renselse. Vi lurer alle lurer på hvem er vi,,, her gir jeg mange svar i en
øvelse med tegn som er i fra ulike vibrasjoner. I møte med englene, ulike sjeler, dyr,
en spennende kveld, hvor du også kan spørre om det du lurer på i form av din
utvikling... Beskjeder til alle, men også noen får beskjed av frivillige i salen
Velkommen- jeg gleder meg.

17:00 - 18:30

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 21. NOVEMBER - SAL 3

Mediumdemonstrasjoner
Holdes av: John Calmar

Med præcision, varme, kærlighed og humor leverer John beskeder fra den anden
side. Som altid starter John med en guidet meditation.Meditationen er til for at
skabe fred i krop, sind og sjæl, så du kan modtage den energi og healing der
kommer, når kontakten til den åndelige verden er blevet åbnet. Et budskab kan
være fra en af dine åndelige hjælpere, dit totemdyr eller fra kære som er gået over
på den anden side. Budskaber kan også være omkring din fysiske og psykiske

11:40 - 13:10

Pris: 100,-
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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.

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.

15:10 - 15:55

Gratis

The Art Of Breathing
Holdes av: Akushla

Dette foredraget handler om pust og hvor essensielt det er å gjenskape et naturlig
forhold til den. Ved å tilegne seg pustens naturlige rytme regulerers kroppens inntak
av oksygen som er vår viktigste næringskilde. Dette virker stressdempende, gir økt
kraft og utholdenhet samt mer oksygen til hjernen som øker produktivitet og
effektivitet. The Art Of Breathing blir forklart i enkelt format slik at selv barn og unge
kan forstå hvordan den fungerer. Akushla har gjennom 25 år utviklet en unik innsikt
i de filosofiske, fysiske og metafysiske faktorene bak pusten. The Art Of Breathing er
et enkelt puste system som minner oss på hvor viktig en rolig og regulert inntak av
oksygen til lungene, solar plexus og hjerte er. En naturlig puste rytme assisterer
opptaket av oksygen til blodet som gir hjernen mer kraft til å prosessere informasjon
innvendig og utvendig. Denne rytmen stimulerer blodsirkulasjon, nervesystemet, og
naturlig fitness helt uten anstrengelser. Dette gjør den til et nødvendig verktøy for
hverdagen.

16:05 - 16:50

Gratis

Jorden- nå vår fremtid med Universet - Den nye
tiden på vår Jord
Holdes av: Naomi Sol

Jeg heter Naomi Sol , har sett hjelpere og guider siden jeg var 5 år. Har reist med
Lysskip, har god Kontakt på andre siden. Vi arbeider i lag med øvelser for den nye
kontakten til hver og en i salen med å føle på hva som hender, kontakt med sin
kraft, en renselse. Vi lurer alle lurer på hvem er vi,,, her gir jeg mange svar i en
øvelse med tegn som er i fra ulike vibrasjoner. I møte med englene, ulike sjeler, dyr,
en spennende kveld, hvor du også kan spørre om det du lurer på i form av din
utvikling... Beskjeder til alle, men også noen får beskjed av frivillige i salen
Velkommen- jeg gleder meg.

17:00 - 18:30

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 21. NOVEMBER - SAL 3

Mediumdemonstrasjoner
Holdes av: John Calmar

Med præcision, varme, kærlighed og humor leverer John beskeder fra den anden
side. Som altid starter John med en guidet meditation.Meditationen er til for at
skabe fred i krop, sind og sjæl, så du kan modtage den energi og healing der
kommer, når kontakten til den åndelige verden er blevet åbnet. Et budskab kan
være fra en af dine åndelige hjælpere, dit totemdyr eller fra kære som er gået over
på den anden side. Budskaber kan også være omkring din fysiske og psykiske

11:40 - 13:10

Pris: 100,-
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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.

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.

15:10 - 15:55

Gratis

The Art Of Breathing
Holdes av: Akushla

Dette foredraget handler om pust og hvor essensielt det er å gjenskape et naturlig
forhold til den. Ved å tilegne seg pustens naturlige rytme regulerers kroppens inntak
av oksygen som er vår viktigste næringskilde. Dette virker stressdempende, gir økt
kraft og utholdenhet samt mer oksygen til hjernen som øker produktivitet og
effektivitet. The Art Of Breathing blir forklart i enkelt format slik at selv barn og unge
kan forstå hvordan den fungerer. Akushla har gjennom 25 år utviklet en unik innsikt
i de filosofiske, fysiske og metafysiske faktorene bak pusten. The Art Of Breathing er
et enkelt puste system som minner oss på hvor viktig en rolig og regulert inntak av
oksygen til lungene, solar plexus og hjerte er. En naturlig puste rytme assisterer
opptaket av oksygen til blodet som gir hjernen mer kraft til å prosessere informasjon
innvendig og utvendig. Denne rytmen stimulerer blodsirkulasjon, nervesystemet, og
naturlig fitness helt uten anstrengelser. Dette gjør den til et nødvendig verktøy for
hverdagen.

16:05 - 16:50

Gratis

Jorden- nå vår fremtid med Universet - Den nye
tiden på vår Jord
Holdes av: Naomi Sol

Jeg heter Naomi Sol , har sett hjelpere og guider siden jeg var 5 år. Har reist med
Lysskip, har god Kontakt på andre siden. Vi arbeider i lag med øvelser for den nye
kontakten til hver og en i salen med å føle på hva som hender, kontakt med sin
kraft, en renselse. Vi lurer alle lurer på hvem er vi,,, her gir jeg mange svar i en
øvelse med tegn som er i fra ulike vibrasjoner. I møte med englene, ulike sjeler, dyr,
en spennende kveld, hvor du også kan spørre om det du lurer på i form av din
utvikling... Beskjeder til alle, men også noen får beskjed av frivillige i salen
Velkommen- jeg gleder meg.

17:00 - 18:30

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 21. NOVEMBER - SAL 3

Mediumdemonstrasjoner
Holdes av: John Calmar

Med præcision, varme, kærlighed og humor leverer John beskeder fra den anden
side. Som altid starter John med en guidet meditation.Meditationen er til for at
skabe fred i krop, sind og sjæl, så du kan modtage den energi og healing der
kommer, når kontakten til den åndelige verden er blevet åbnet. Et budskab kan
være fra en af dine åndelige hjælpere, dit totemdyr eller fra kære som er gået over
på den anden side. Budskaber kan også være omkring din fysiske og psykiske

11:40 - 13:10

Pris: 100,-
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tilstand eller et godt råd til din helse. John bestemmer ikke, hvad der kommer
igennem og hvem det kommer til, men det er John, der formulerer det. Et budskab
fra den åndelige verden er altid pakket ind, så kun du ved, hvad det betyder. Du kan
læse mere om John på www.JohnCalmar.dk

Bowen Teknikken stimulerer kroppens egen evne
til å helbrede seg selv
Holdes av: Vibeke Brems

Informasjon om Bowen Teknikken for akutte og kroniske belastningsplager. Bowen
Teknikken balanserer muskel- og skjelettsystemet samt stimulerer blod- og
lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet til å restituere seg raskere. Som regel er
3-4 behandlinger tilstrekkelig for at sykemeldte kan gå tilbake til jobben.
Komplementærbehandlingen er helt unik og er en meget skånsom og dyptvirkende
terapiform. Alle som føler ansvar for egen helse og som ønsker en bedre livskvalitet
bør få med seg dette foredraget om den ultimate helhetsterapi.

13:20 - 14:05

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

14:15 - 15:00

Gratis

Automatskrift og Acess-Bars!
Holdes av: Bente Stamoen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Hvordan bli det menneske vi er ment å være?
Holdes av: Asbjørn Stavenes

Vi strever alle, mer eller mindre, med å være oss selv, være foreldre, barn,
ektefeller. Det gode vi vil mot hverandre, gjør vi ikke. Det negative vi ikke vil gjøre
mot hverandre, det gjør vi!! Hvordan kan jeg bli et helt og troverdig menneske i alle
mine relasjoner? Er veien å SE noe, SE Gud i alt det skapte og i alle mennesker?

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 22. NOVEMBER - SAL 1

Spennende Minikurs i Tarot
Holdes av: Eli Wium

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

11:30 - 12:15

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
Holdes av: Anne Bie

12:25 - 13:10

Gratis

Alternativmessen Kristiansand 2015 - Godkjente foredrag / w... http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste...

4 av 7 16.11.15, 10.32

Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

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

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30 - 12:15

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

Side 11 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...
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tilstand eller et godt råd til din helse. John bestemmer ikke, hvad der kommer
igennem og hvem det kommer til, men det er John, der formulerer det. Et budskab
fra den åndelige verden er altid pakket ind, så kun du ved, hvad det betyder. Du kan
læse mere om John på www.JohnCalmar.dk

Bowen Teknikken stimulerer kroppens egen evne
til å helbrede seg selv
Holdes av: Vibeke Brems

Informasjon om Bowen Teknikken for akutte og kroniske belastningsplager. Bowen
Teknikken balanserer muskel- og skjelettsystemet samt stimulerer blod- og
lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet til å restituere seg raskere. Som regel er
3-4 behandlinger tilstrekkelig for at sykemeldte kan gå tilbake til jobben.
Komplementærbehandlingen er helt unik og er en meget skånsom og dyptvirkende
terapiform. Alle som føler ansvar for egen helse og som ønsker en bedre livskvalitet
bør få med seg dette foredraget om den ultimate helhetsterapi.

13:20 - 14:05

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

14:15 - 15:00

Gratis

Automatskrift og Acess-Bars!
Holdes av: Bente Stamoen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Hvordan bli det menneske vi er ment å være?
Holdes av: Asbjørn Stavenes

Vi strever alle, mer eller mindre, med å være oss selv, være foreldre, barn,
ektefeller. Det gode vi vil mot hverandre, gjør vi ikke. Det negative vi ikke vil gjøre
mot hverandre, det gjør vi!! Hvordan kan jeg bli et helt og troverdig menneske i alle
mine relasjoner? Er veien å SE noe, SE Gud i alt det skapte og i alle mennesker?

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 22. NOVEMBER - SAL 1

Spennende Minikurs i Tarot
Holdes av: Eli Wium

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

11:30 - 12:15

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
Holdes av: Anne Bie

12:25 - 13:10

Gratis
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tilstand eller et godt råd til din helse. John bestemmer ikke, hvad der kommer
igennem og hvem det kommer til, men det er John, der formulerer det. Et budskab
fra den åndelige verden er altid pakket ind, så kun du ved, hvad det betyder. Du kan
læse mere om John på www.JohnCalmar.dk

Bowen Teknikken stimulerer kroppens egen evne
til å helbrede seg selv
Holdes av: Vibeke Brems

Informasjon om Bowen Teknikken for akutte og kroniske belastningsplager. Bowen
Teknikken balanserer muskel- og skjelettsystemet samt stimulerer blod- og
lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet til å restituere seg raskere. Som regel er
3-4 behandlinger tilstrekkelig for at sykemeldte kan gå tilbake til jobben.
Komplementærbehandlingen er helt unik og er en meget skånsom og dyptvirkende
terapiform. Alle som føler ansvar for egen helse og som ønsker en bedre livskvalitet
bør få med seg dette foredraget om den ultimate helhetsterapi.

13:20 - 14:05

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

14:15 - 15:00

Gratis

Automatskrift og Acess-Bars!
Holdes av: Bente Stamoen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Hvordan bli det menneske vi er ment å være?
Holdes av: Asbjørn Stavenes

Vi strever alle, mer eller mindre, med å være oss selv, være foreldre, barn,
ektefeller. Det gode vi vil mot hverandre, gjør vi ikke. Det negative vi ikke vil gjøre
mot hverandre, det gjør vi!! Hvordan kan jeg bli et helt og troverdig menneske i alle
mine relasjoner? Er veien å SE noe, SE Gud i alt det skapte og i alle mennesker?

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 22. NOVEMBER - SAL 1

Spennende Minikurs i Tarot
Holdes av: Eli Wium

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

11:30 - 12:15

Gratis

Minikurs i Transmission meditasjon
Holdes av: Anne Bie

12:25 - 13:10

Gratis
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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.

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

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??

14:15 - 15:00

Gratis

Hvordan bli det menneske vi er ment å være?
Holdes av: Asbjørn Stavenes

Vi strever alle, mer eller mindre, med å være oss selv, være foreldre, barn,
ektefeller. Det gode vi vil mot hverandre, gjør vi ikke. Det negative vi ikke vil gjøre
mot hverandre, det gjør vi!! Hvordan kan jeg bli et helt og troverdig menneske i alle
mine relasjoner? Er veien å SE noe, SE Gud i alt det skapte og i alle mennesker?

15:10 - 15:55

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.

16:05 - 16:50

Gratis

Healingsirkel
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 17:45

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 22. NOVEMBER - SAL 2
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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.

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

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??

14:15 - 15:00

Gratis

Hvordan bli det menneske vi er ment å være?
Holdes av: Asbjørn Stavenes

Vi strever alle, mer eller mindre, med å være oss selv, være foreldre, barn,
ektefeller. Det gode vi vil mot hverandre, gjør vi ikke. Det negative vi ikke vil gjøre
mot hverandre, det gjør vi!! Hvordan kan jeg bli et helt og troverdig menneske i alle
mine relasjoner? Er veien å SE noe, SE Gud i alt det skapte og i alle mennesker?

15:10 - 15:55

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.

16:05 - 16:50

Gratis

Healingsirkel
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 17:45

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
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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.

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

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??

14:15 - 15:00

Gratis

Hvordan bli det menneske vi er ment å være?
Holdes av: Asbjørn Stavenes

Vi strever alle, mer eller mindre, med å være oss selv, være foreldre, barn,
ektefeller. Det gode vi vil mot hverandre, gjør vi ikke. Det negative vi ikke vil gjøre
mot hverandre, det gjør vi!! Hvordan kan jeg bli et helt og troverdig menneske i alle
mine relasjoner? Er veien å SE noe, SE Gud i alt det skapte og i alle mennesker?

15:10 - 15:55

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.

16:05 - 16:50

Gratis

Healingsirkel
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 17:45

Pris: 100,-
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Universell Hvit Tids Healing med englene og våre
lysskip
Holdes av: Naomi Sol

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

11:30 - 12:15

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: Jan-Erik Hanssen

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

12:25 - 13:10

Gratis

Massasje som yrke
Holdes av: Solveig Smith

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

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

14:15 - 15:00

Gratis

HEALINGENERGI - min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Dette er en workshop, hvor du får kjenne på hvordan healingenergien kan virke på
deg. Mange mennesker sliter i dag med smerter og lidelser - det er tankene,
følelsene og opplevelsene våre som spiller inn på hvordan vi har det. Vi sier det er i
motgang vi blir sterkere. Her kan du få et virkelig godt verktøy for å håndtere
motgang bedre. 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
forteller jeg 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 smerte og
lidelse, slik at de kan komme inn i et bedre liv for seg selv. Jeg har fått veldig gode
tilbakemeldinger på mitt energiarbeid, noe dere kan lese om i Min gjestebok på min
hjemmeside www.healingenergi.net. Kjent fra TV2 og andre medier. Bli med og
opplev noe som du kanskje aldri har opplevd før.Hjerteklem Willy

15:10 - 15:55

Gratis

The Art Of Breathing
Holdes av: Akushla 16:05 - 16:50

Gratis
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Universell Hvit Tids Healing med englene og våre
lysskip
Holdes av: Naomi Sol
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Gratis
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Dette foredraget handler om pust og hvor essensielt det er å gjenskape et naturlig
forhold til den. Ved å tilegne seg pustens naturlige rytme regulerers kroppens inntak
av oksygen som er vår viktigste næringskilde. Dette virker stressdempende, gir økt
kraft og utholdenhet samt mer oksygen til hjernen som øker produktivitet og
effektivitet. The Art Of Breathing blir forklart i enkelt format slik at selv barn og unge
kan forstå hvordan den fungerer. Akushla har gjennom 25 år utviklet en unik innsikt
i de filosofiske, fysiske og metafysiske faktorene bak pusten. The Art Of Breathing er
et enkelt puste system som minner oss på hvor viktig en rolig og regulert inntak av
oksygen til lungene, solar plexus og hjerte er. En naturlig puste rytme assisterer
opptaket av oksygen til blodet som gir hjernen mer kraft til å prosessere informasjon
innvendig og utvendig. Denne rytmen stimulerer blodsirkulasjon, nervesystemet, og
naturlig fitness helt uten anstrengelser. Dette gjør den til et nødvendig verktøy for
hverdagen.

Board Of Knowledge
Holdes av: Naomi Sol

Det er mulighet for at, en person eller flere, får en opplevelse av beskyttelse av
Board tegn, også oppleve en traumebehandling, man fjerner ikke hendelsen, men
man fjerner de vonde følelsene, slik at livet blir lettere, man blir Gladere...Boarden
er med og leter opp det som er viktigst for deg, slik at livet ditt går lettere.

17:00 - 17:45

Pris: 50,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 22. NOVEMBER - SAL 3

Bowen Teknikken stimulerer kroppens egen evne
til å helbrede seg selv
Holdes av: Vibeke Brems

Informasjon om Bowen Teknikken for akutte og kroniske belastningsplager. Bowen
Teknikken balanserer muskel- og skjelettsystemet samt stimulerer blod- og
lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet til å restituere seg raskere. Som regel er
3-4 behandlinger tilstrekkelig for at sykemeldte kan gå tilbake til jobben.
Komplementærbehandlingen er helt unik og er en meget skånsom og dyptvirkende
terapiform. Alle som føler ansvar for egen helse og som ønsker en bedre livskvalitet
bør få med seg dette foredraget om den ultimate helhetsterapi.

12:25 - 13:10

Gratis

Automatskrift og Acess-Bars!
Holdes av: Bente Stamoen

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

13:20 - 14:05

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

14:15 - 15:00

Gratis
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