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                     Digitaliserer dine gamle analoge video taper.
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MAC/ PC.

Kontakt info

E - post
postabcfms@gmail.com
info@abcfilmmedia.net

Web Side
www.abcfilmmedia.net

Mobil - 468 02 912
Abc Film & MediaService

Drammen



UTSTILLERLISTE
Alternativmessen i Kristiansand 2016

N10B/N11

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.

 

N5

Asbjørn Fenne
Healing. åndehjelper. Medium. Asbjørn har vært på 159 husrens til nå og får også

skriftlige tilbakemeldinger i etterkant på hvor fin og rolig energien har blitt.

asfe@online.no | Tlf: 48 02 57 41

Holder

foredrag

 

U10

Bente Stamoen
Automatskrift, AccessBars  og AccessBodyprosess lærer. AccessBars er en

metode som også er beskrevet som 'å rense harddisken'. 32 punkter på hodet har

lagret alle gamle sannheter/ begrensninger som vi lever etter, bevisst eller

ubevisst.

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

Holder

foredrag

 

Ved

inngang

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

 

U8/9

Borak Lovian, healer og klarsynt
Kirurgisk healing, sjamanisme, tarot/reading. Tilbyr healingutdannelser og andre

kurs. Alternative homeparties. Salg av røkelse, stener, Prima Vera Aromaterapi,

figurer m.m.

www.borak.no | borak@borak.no | Tlf: 99 64 86 96

Holder

foredrag

 

Ved

inngang

Ca’luna Vital Energy Feng Shui Academy
Tarot rådgivning og Feng Shui rådgivning.

www.caluna.dk | caluna@caluna.dk | Tlf: +45 8682 8688

Holder

foredrag

 

Dongqi Wang
Kinesisk Diagnostisering, Scrapping, Cupping og litt akupunktur. Ellers

U14 manipulering av områder enten med massering eller urter. I tillegg behersker jeg

også Qi gong og Tai chi samt Feng shui.

ufinnes@yahoo.no | Tlf: 46 44 26 51

 

N1

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

 

U7
Forever Living Products v/NibeSvendsen
Helse og velværeprodukter fra Forever Living Products.

www.abetterlife.no | sigrun@abetterlife.no | Tlf: 47 28 17 67

 

U4

Ingers Healing
Jobber gjennom universets lys og kjærlighet. Fyller kropp og sjel med ny energi

og styrke. Veiledning gjennom korttrekk, jording og healing. Gode referanser fra

fjernhealing på Facebook.

inger64@live.no | Tlf: 99 54 92 79

 

N2
JanErik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
Klarsyn  Medium  Healing. Kjent fra "Jakten på den 6.sans".

www.skogernaturterapi.com | janerik@skogernaturterapi.com | Tlf: 41 28 00 30

Holder

foredrag

 

N15

John Calmar
Aurachakra foto ved Clairvoyant J.Calmar. Jeg er certificert auraformidler,

utdannet i California og har siden 1990 arbeidet med aurakameraet. Hele tiden

har jeg deltatt i videreutviklingen og tolkningen omkring fargene av auravideo

systemet sammen med grunnleggeren av AVS  Johann Fisslinger.

www.johncalmar.dk | info@johncalmar.dk | Tlf: 45 40 93 85 93

Holder

foredrag

 

N12

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

 

U5 Komplett Velvære
Supermat. Synergyworldwide, NADA øreakupunktur m.m.

 

U2/U3

Life Protector
Life Protector armbånd har negative ioner som gir positive effekter. Økt styrke og

fokus. Forbedret bevegelighet og balanse. Kan Lindre kroniske verk å

leddsmerter.

www.lifeprotector | andreas@lifeprotector.no | Tlf: 45 51 54 57
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Livets Nøkkel: Per Kristian Myhr

N6 LIVETS NØKKEL: Per Kristian Myhr; sykepleier, biontolog, klarsynt og healer.

Måler ubalanser/blokkeringer hos den enkelte og transformerer med Livets

Nøkkel. Måler etterpå for å se at blokkeringen er borte.

www.forandring.net | perkmy@online.no | Tlf: 97 17 24 39

Holder

workshop

N6C
LoH´S Förlag v/ Carina Sethsson
Vitamin & Mineralanalyse. Dyrekommunikasjon (ta med foto av ditt dyr). Medial

rådgivning. Tarot. Økologisk produkter (hudpleie, håndkler, lys av stearin m.m.).

 

N13
Lysefjorden Aktivitet og Endringsenter
Vi tilbyr kurs innen endringsarbeid, både personlig og i parforholdet. Naturen er et

viktig element, og vi holder ofte kurs utendørs.

 

Mystica

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

søker helse, kropp sjel eller sinn. Med min.2200 forskjellige produkter vil de aller

fleste finne noe som interesser. Utvalg: Litteratur, musikk, kort, 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

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

 

N3 PastTV
Paranormal TVkanal www.pasttv.no

 

N14

Phil Phillips
ClairvoyantMediumTarot. Salg av CDmeditasjon. Holder spennende foredrag

om det å være medium.

clairvoyant84@hotmail.com

Holder

foredrag

 

U11
Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.

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

 

SAGA

Saga Marketing AS
Messearrangøren. Arrangerer ca. 10 alternativmesser pr.år. Utgir bøker og kort og

kjøper inn og selger bøker fra forfattere innen alternativ, helse, selvutvikling og

filosofisk retning. Har også over 1000 titler på CD & DVD.

www.sagamesser.no | messe@sagamesser.no | Tlf: 96 50 90 81

 

U1

Samin Madsen
Samin Madsen anses som en av de ledende og dyktigste innen faget håndanalyse.

Samin kan du treffe på de fleste messene til Sagamesser.

www.samin.no | samin@samin.no | Tlf: 926 32 670

Holder

foredrag

 

U6 Share Norge v/Anne Bie
Informasjon. http://shareno.net http://www.shareinternational.org

Holder

foredrag

 

N810

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

geoder, smykker, øredobber, ringer, fossiler, meteoritter, lamper, telysholdere,

aromalamper, pendler, chipskjeder, chipsarmbånd, steinstrenger, dyrefigurer,

engler, kuler, pyramider, hjerter m.m.
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N4
Svitlana Pilat
Helse\\Holistisk Hjelp\\Healing\\Psykoterapi.
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Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

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

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30 - 12:15

Gratis

Side 10 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...

26.09.2013http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3628

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

Side 11 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...

26.09.2013http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3628

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 19. NOVEMBER  SAL 1

Platforms clairvoyance
Holdes av: Peer Kim Boeriis

Danske Peer Kim Boeriis vil gi clairvoyante svar på spørsmål fra salen. Det er

mulighet for å spørre om alt mellom himmel og jord. Peer vil også under foredraget

fortelle om hva han ser i Norges fremtid. Peer er født med clairvoyante evner og

arbeider med personlige lesninger og rensing av spøkelses aktivitet.

11:15  12:15

Gratis

Suksess med Feng Shui
Holdes av: Maianne L Petersen

Av Int. Dipl. Feng Shui Master Maianne L. Petersen Introduksjon til hva Feng Shui er

og 10 gode råd til hva du kan gjøre for å optimere din suksess på f.eks. jobb,

parforhold, karriere, livsenergi og mange andre områder. Spørsmål er velkomne og

ta gjerne egne boligtegninger med.

12:25  13:10

Gratis

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

Mange mennesker i vår tid ønsker å gjøre noe som kan hjelpe verden, men vet ikke

hvor de skal begynne. Det finnes utallige måter å tjene på. Transmission meditasjon

er en svært kraftfull metode for å tjene verden. Det er en gruppemeditasjon

utformet spesielt for den nye tidsalder. Ingen forkunnskaper er nødvendig.

13:20  14:05

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.

14:15  15:00

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen

forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,

det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i

hverdagen. AccessBody prosesser er 'hands on' prosesser som forløser ting som har

satt seg i kroppen, uavhengig av om det har gitt fysiske utslag.

15:10  15:55

Gratis

Øk ditt klarsyn og intuisjon ved hjelp av Livets

Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Per Kristian Myhr; sykepleier, biontolog, klarsynt, healer. Livets nøkkel er en ny kraft

fra kilden tatt ned siden årtusenskiftet. Har jobbet med denne energien siden 2010

og har løst opp utrolig mye først i meg selv i nåværende kropp og tidligere liv. Har

jobbet mye med naturen og forløst en god del ubalanser  senest hvor vi var noen

mennesker som forløste Finnmark sommeren 2016. På denne workshopen blir

mange målt (så mange vi rekker) for ubalanser som sitter i kroppen. Mange er ofte

slitne, dette kan måles, informerer om hva det kan skyldes og du lærer en teknikk

for å rette opp. Måler fysisk blokkeringer i hormonsystemet og på mave tarm. –

Løser opp her og nå en blokkering i halsen og en i hodet (hos alle). – Måler etterpå

for å se om det er borte/bedre. Du lærer en transformasjonsteknikk som fjerner

blokkeringene og som du kan ta med deg hjem og bruke senere. Etter hvert som du

fjerner ubalanser og blokkeringer i kroppen så kan du åpne mere for klarsyn og

intuisjon.

16:05  17:05

Pris: 100,



FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 19. NOVEMBER  SAL 2

Universell Hvit Tids Healing med englene og våre

lysskip
Holdes av: Naomi Sol

Denne healingen er i samklang med mennesket, og er tilpasset etter dets

forutsetninger og behov for å gi og ta imot healing. Du får også sterk kontakt med

dine hjelpere, engler og andre vesener i universet. Foredraget avsluttes med øvelser

for å åpne opp intuisjonen. Nye øvelser på Universiell Hvit Tids Healing, der vi

jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra

Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

11:30  12:15

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer

og nærdødenopplevelser
Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra

sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

12:25  13:25

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.

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

ånder og klebeånder
Holdes av: Asbjørn Fenne

Hva er klebeånder? Hvordan kommer de til meg og hvordan jeg hjelper dem videre.

Frivillige fra salen vil få tilbud om å bli renset og healet. Avsluttes med healing fra

salen. Velkommen.

16:05  16:50

Pris: 100,

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

17:00  18:30

Pris: 100,

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.

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 19. NOVEMBER  SAL 3

Recall Healing ‑ finding the primary causes of

disease and psycho ‑ emotional disorders
Holdes av: Svitlana Pilat

Recall Healing method is healing by reminding, which helps to identify an emotional

conflict and initiates the process of healing. Recall Healing is a new attitude to life

and health, what makes us easier to understand who we really are from the point of

view of biology.It makes possible the transition ‑a quantum leap‑on the new level

of consciousness. And from that point of view,desease has its substantiation,

because it shows something what we are not aware of, what is hidden deep

inside.The disease itself is not our enemy, our enemy is ignorance. This new

awareness is our inner healer, because when we are aware of our emotional injures

and connected with them "experienced feelings", we are able to find the easiest way

to better future, without old dangers. Whatever we do, all the time we reproduce

the schemes that attract to us definite people and situations which help us, again

and again, to repeat the same scenes. When we realise what is hidden in our

subconsciousness, we make the first step to new life, in which we know who we

really are.

11:30  12:15

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 30 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

12:25  13:10

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges

mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har mange utdannelser i

healing, selvutvikling o.l. og har nå til sist utviklet og kanalisert sitt eget nye

healingsystem med en kraftig energi og mange gode teknikker. Borak Lovian

forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften

underveis. Du får også kjenne på dine egne healingevner og hvordan tankekraften

vår kan påvirke oss. De som ønsker kan skrive seg opp og få en gratis

fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

13:20  14:05

Gratis

Med presisjon, varme, kjærlighet og humor leverer

John Calmar beskjeder fra den anden siden
Holdes av: John Calmar

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 tilstand eller et godt

råd til din helse.   John bestemmer ikke, hvad der kommer igennem og hvem det

14:15  15:00

Pris: 100,

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.

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 19. NOVEMBER  SAL 3

Recall Healing ‑ finding the primary causes of

disease and psycho ‑ emotional disorders
Holdes av: Svitlana Pilat

Recall Healing method is healing by reminding, which helps to identify an emotional

conflict and initiates the process of healing. Recall Healing is a new attitude to life

and health, what makes us easier to understand who we really are from the point of

view of biology.It makes possible the transition ‑a quantum leap‑on the new level

of consciousness. And from that point of view,desease has its substantiation,

because it shows something what we are not aware of, what is hidden deep

inside.The disease itself is not our enemy, our enemy is ignorance. This new

awareness is our inner healer, because when we are aware of our emotional injures

and connected with them "experienced feelings", we are able to find the easiest way

to better future, without old dangers. Whatever we do, all the time we reproduce

the schemes that attract to us definite people and situations which help us, again

and again, to repeat the same scenes. When we realise what is hidden in our

subconsciousness, we make the first step to new life, in which we know who we

really are.

11:30  12:15

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 30 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

12:25  13:10

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges

mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har mange utdannelser i

healing, selvutvikling o.l. og har nå til sist utviklet og kanalisert sitt eget nye

healingsystem med en kraftig energi og mange gode teknikker. Borak Lovian

forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften

underveis. Du får også kjenne på dine egne healingevner og hvordan tankekraften

vår kan påvirke oss. De som ønsker kan skrive seg opp og få en gratis

fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

13:20  14:05

Gratis

Med presisjon, varme, kjærlighet og humor leverer

John Calmar beskjeder fra den anden siden
Holdes av: John Calmar

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 tilstand eller et godt

råd til din helse.   John bestemmer ikke, hvad der kommer igennem og hvem det

14:15  15:00

Pris: 100,



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.

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 19. NOVEMBER  SAL 3

Recall Healing ‑ finding the primary causes of

disease and psycho ‑ emotional disorders
Holdes av: Svitlana Pilat

Recall Healing method is healing by reminding, which helps to identify an emotional

conflict and initiates the process of healing. Recall Healing is a new attitude to life

and health, what makes us easier to understand who we really are from the point of

view of biology.It makes possible the transition ‑a quantum leap‑on the new level

of consciousness. And from that point of view,desease has its substantiation,

because it shows something what we are not aware of, what is hidden deep

inside.The disease itself is not our enemy, our enemy is ignorance. This new

awareness is our inner healer, because when we are aware of our emotional injures

and connected with them "experienced feelings", we are able to find the easiest way

to better future, without old dangers. Whatever we do, all the time we reproduce

the schemes that attract to us definite people and situations which help us, again

and again, to repeat the same scenes. When we realise what is hidden in our

subconsciousness, we make the first step to new life, in which we know who we

really are.

11:30  12:15

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 30 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

12:25  13:10

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges

mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har mange utdannelser i

healing, selvutvikling o.l. og har nå til sist utviklet og kanalisert sitt eget nye

healingsystem med en kraftig energi og mange gode teknikker. Borak Lovian

forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften

underveis. Du får også kjenne på dine egne healingevner og hvordan tankekraften

vår kan påvirke oss. De som ønsker kan skrive seg opp og få en gratis

fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

13:20  14:05

Gratis

Med presisjon, varme, kjærlighet og humor leverer

John Calmar beskjeder fra den anden siden
Holdes av: John Calmar

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 tilstand eller et godt

råd til din helse.   John bestemmer ikke, hvad der kommer igennem og hvem det

14:15  15:00

Pris: 100,

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.

Verdenslæreren Maitreya og Mestrenes

tilbakekomst til vårt dagligliv
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 gjennom 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.

15:10  15:55

Gratis

Seanse  Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange

ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om

reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,

naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for

å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i

salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd

både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i

livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

17:00  18:30

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. NOVEMBER  SAL 1

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

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 30 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

13:20  14:05

Gratis

Øk ditt klarsyn og intuisjon ved hjelp av Livets

Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Per Kristian Myhr; sykepleier, biontolog, klarsynt, healer. Livets nøkkel er en ny kraft

fra kilden tatt ned siden årtusenskiftet. Har jobbet med denne energien siden 2010

og har løst opp utrolig mye først i meg selv i nåværende kropp og tidligere liv. Har

jobbet mye med naturen og forløst en god del ubalanser  senest hvor vi var noen

mennesker som forløste Finnmark sommeren 2016. På denne workshopen blir

mange målt (så mange vi rekker) for ubalanser som sitter i kroppen. Mange er ofte

slitne, dette kan måles, informerer om hva det kan skyldes og du lærer en teknikk

for å rette opp. Måler fysisk blokkeringer i hormonsystemet og på mave tarm. –

Løser opp her og nå en blokkering i halsen og en i hodet (hos alle). – Måler etterpå

for å se om det er borte/bedre. Du lærer en transformasjonsteknikk som fjerner

14:15  15:15

Pris: 100,

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.

Verdenslæreren Maitreya og Mestrenes

tilbakekomst til vårt dagligliv
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 gjennom 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.

15:10  15:55

Gratis

Seanse  Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange

ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om

reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,

naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for

å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i

salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd

både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i

livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

17:00  18:30

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. NOVEMBER  SAL 1

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

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 30 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

13:20  14:05

Gratis

Øk ditt klarsyn og intuisjon ved hjelp av Livets

Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Per Kristian Myhr; sykepleier, biontolog, klarsynt, healer. Livets nøkkel er en ny kraft

fra kilden tatt ned siden årtusenskiftet. Har jobbet med denne energien siden 2010

og har løst opp utrolig mye først i meg selv i nåværende kropp og tidligere liv. Har

jobbet mye med naturen og forløst en god del ubalanser  senest hvor vi var noen

mennesker som forløste Finnmark sommeren 2016. På denne workshopen blir

mange målt (så mange vi rekker) for ubalanser som sitter i kroppen. Mange er ofte

slitne, dette kan måles, informerer om hva det kan skyldes og du lærer en teknikk

for å rette opp. Måler fysisk blokkeringer i hormonsystemet og på mave tarm. –

Løser opp her og nå en blokkering i halsen og en i hodet (hos alle). – Måler etterpå

for å se om det er borte/bedre. Du lærer en transformasjonsteknikk som fjerner

14:15  15:15

Pris: 100,



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.

Verdenslæreren Maitreya og Mestrenes

tilbakekomst til vårt dagligliv
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 gjennom 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.

15:10  15:55

Gratis

Seanse  Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange

ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om

reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,

naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for

å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i

salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd

både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i

livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

17:00  18:30

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. NOVEMBER  SAL 1

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

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 30 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

13:20  14:05

Gratis

Øk ditt klarsyn og intuisjon ved hjelp av Livets

Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Per Kristian Myhr; sykepleier, biontolog, klarsynt, healer. Livets nøkkel er en ny kraft

fra kilden tatt ned siden årtusenskiftet. Har jobbet med denne energien siden 2010

og har løst opp utrolig mye først i meg selv i nåværende kropp og tidligere liv. Har

jobbet mye med naturen og forløst en god del ubalanser  senest hvor vi var noen

mennesker som forløste Finnmark sommeren 2016. På denne workshopen blir

mange målt (så mange vi rekker) for ubalanser som sitter i kroppen. Mange er ofte

slitne, dette kan måles, informerer om hva det kan skyldes og du lærer en teknikk

for å rette opp. Måler fysisk blokkeringer i hormonsystemet og på mave tarm. –

Løser opp her og nå en blokkering i halsen og en i hodet (hos alle). – Måler etterpå

for å se om det er borte/bedre. Du lærer en transformasjonsteknikk som fjerner

14:15  15:15

Pris: 100,

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.

Verdenslæreren Maitreya og Mestrenes

tilbakekomst til vårt dagligliv
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 gjennom 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.

15:10  15:55

Gratis

Seanse  Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange

ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om

reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,

naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for

å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i

salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd

både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i

livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

17:00  18:30

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. NOVEMBER  SAL 1

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

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 30 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

13:20  14:05

Gratis

Øk ditt klarsyn og intuisjon ved hjelp av Livets

Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Per Kristian Myhr; sykepleier, biontolog, klarsynt, healer. Livets nøkkel er en ny kraft

fra kilden tatt ned siden årtusenskiftet. Har jobbet med denne energien siden 2010

og har løst opp utrolig mye først i meg selv i nåværende kropp og tidligere liv. Har

jobbet mye med naturen og forløst en god del ubalanser  senest hvor vi var noen

mennesker som forløste Finnmark sommeren 2016. På denne workshopen blir

mange målt (så mange vi rekker) for ubalanser som sitter i kroppen. Mange er ofte

slitne, dette kan måles, informerer om hva det kan skyldes og du lærer en teknikk

for å rette opp. Måler fysisk blokkeringer i hormonsystemet og på mave tarm. –

Løser opp her og nå en blokkering i halsen og en i hodet (hos alle). – Måler etterpå

for å se om det er borte/bedre. Du lærer en transformasjonsteknikk som fjerner

14:15  15:15

Pris: 100,

blokkeringene og som du kan ta med deg hjem og bruke senere. Etter hvert som du

fjerner ubalanser og blokkeringer i kroppen så kan du åpne mere for klarsyn og

intuisjon.

Få hjelp innen boligplanlegging
Holdes av: Maianne L. Petersen

Bruk Feng Shui til å planlegge hvordan din bolig og innredning best mulig kan

fremstå i forhold til harmoni, balansering og livsenergi. Ta med deres hustegninger!

Vi gjennomgår dem. NB: Send oss gjerne deres hustegning på email god tid i

forveien.(Gjerne flere mnd. i forveien) Da kan vi hjelpe dere mer grundig. Email:

caluna@caluna.dk

16:20  17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. NOVEMBER  SAL 2

ånder og klebeånder
Holdes av: Asbjørn Fenne

Hva er klebeånder? Hvordan kommer de til meg og hvordan jeg hjelper dem videre.

Frivillige fra salen vil få tilbud om å bli renset og healet. Avsluttes med healing fra

salen. Velkommen.

11:30  12:15

Pris: 100,

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

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.

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

Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

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

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30 - 12:15

Gratis

Side 10 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...

26.09.2013http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3628

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

Side 11 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...

26.09.2013http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3628



blokkeringene og som du kan ta med deg hjem og bruke senere. Etter hvert som du

fjerner ubalanser og blokkeringer i kroppen så kan du åpne mere for klarsyn og

intuisjon.

Få hjelp innen boligplanlegging
Holdes av: Maianne L. Petersen

Bruk Feng Shui til å planlegge hvordan din bolig og innredning best mulig kan

fremstå i forhold til harmoni, balansering og livsenergi. Ta med deres hustegninger!

Vi gjennomgår dem. NB: Send oss gjerne deres hustegning på email god tid i

forveien.(Gjerne flere mnd. i forveien) Da kan vi hjelpe dere mer grundig. Email:

caluna@caluna.dk

16:20  17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. NOVEMBER  SAL 2

ånder og klebeånder
Holdes av: Asbjørn Fenne

Hva er klebeånder? Hvordan kommer de til meg og hvordan jeg hjelper dem videre.

Frivillige fra salen vil få tilbud om å bli renset og healet. Avsluttes med healing fra

salen. Velkommen.

11:30  12:15

Pris: 100,

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

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.

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

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.

16:05  16:50

Pris: 50,

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. NOVEMBER  SAL 3

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

Mange mennesker i vår tid ønsker å gjøre noe som kan hjelpe verden, men vet ikke

hvor de skal begynne. Det finnes utallige måter å tjene på. Transmission meditasjon

er en svært kraftfull metode for å tjene verden. Det er en gruppemeditasjon

utformet spesielt for den nye tidsalder. Ingen forkunnskaper er nødvendig.

11:30  12:15

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen

forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,

det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i

hverdagen. AccessBody prosesser er 'hands on' prosesser som forløser ting som har

satt seg i kroppen, uavhengig av om det har gitt fysiske utslag.

12:25  13:10

Gratis

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

I en stadig mer polarisert, turbulent og uforutsigbar tid, gjennomgår

menneskeheten det som i virkeligheten er en dyp åndelig krise – en identitetskrise.

Hvem er vi egentlig? Hvorfor er vi her og hvordan skal vi leve sammen? For at vi

som menneskehet skal kunne ta det neste skrittet i vår utvikling, er det avgjørende

at sjelsaspektet kommer til uttrykk. Først når vi ser at menneskeheten er ett, og

derfor skaper de politiske, økonomiske og sosiale strukturene i verden som

gjenspeiler denne enheten, vil vi kunne løse dagens alvorlige problemer, som nå

truer vår eksistens. For å hjelpe oss gjennom denne krisen og videre inn i en

strålende ny sivilisasjon, vender nå en gruppe svært avanserte individer tilbake til

vårt hverdagsliv. Disse Mestrene, som de også kalles, har gått foran oss på

evolusjonsveien og er her for å veilede og inspirere menneskeheten til å ta de riktige

valgene.

13:20  14:05

Gratis

Recall Healing ‑ finding the primary causes of

disease and psycho ‑ emotional disorders
Holdes av: Svitlana Pilat

Recall Healing method is healing by reminding, which helps to identify an emotional

conflict and initiates the process of healing. Recall Healing is a new attitude to life

and health, what makes us easier to understand who we really are from the point of

view of biology.It makes possible the transition ‑a quantum leap‑on the new level

of consciousness. And from that point of view,desease has its substantiation,

because it shows something what we are not aware of, what is hidden deep

inside.The disease itself is not our enemy, our enemy is ignorance. This new

awareness is our inner healer, because when we are aware of our emotional injures

and connected with them "experienced feelings", we are able to find the easiest way

to better future, without old dangers. Whatever we do, all the time we reproduce

the schemes that attract to us definite people and situations which help us, again

and again, to repeat the same scenes. When we realise what is hidden in our

14:15  15:00

Gratis



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.

16:05  16:50

Pris: 50,

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. NOVEMBER  SAL 3

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

Mange mennesker i vår tid ønsker å gjøre noe som kan hjelpe verden, men vet ikke

hvor de skal begynne. Det finnes utallige måter å tjene på. Transmission meditasjon

er en svært kraftfull metode for å tjene verden. Det er en gruppemeditasjon

utformet spesielt for den nye tidsalder. Ingen forkunnskaper er nødvendig.

11:30  12:15

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen

forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,

det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i

hverdagen. AccessBody prosesser er 'hands on' prosesser som forløser ting som har

satt seg i kroppen, uavhengig av om det har gitt fysiske utslag.

12:25  13:10

Gratis

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

I en stadig mer polarisert, turbulent og uforutsigbar tid, gjennomgår

menneskeheten det som i virkeligheten er en dyp åndelig krise – en identitetskrise.

Hvem er vi egentlig? Hvorfor er vi her og hvordan skal vi leve sammen? For at vi

som menneskehet skal kunne ta det neste skrittet i vår utvikling, er det avgjørende

at sjelsaspektet kommer til uttrykk. Først når vi ser at menneskeheten er ett, og

derfor skaper de politiske, økonomiske og sosiale strukturene i verden som

gjenspeiler denne enheten, vil vi kunne løse dagens alvorlige problemer, som nå

truer vår eksistens. For å hjelpe oss gjennom denne krisen og videre inn i en

strålende ny sivilisasjon, vender nå en gruppe svært avanserte individer tilbake til

vårt hverdagsliv. Disse Mestrene, som de også kalles, har gått foran oss på

evolusjonsveien og er her for å veilede og inspirere menneskeheten til å ta de riktige

valgene.

13:20  14:05

Gratis

Recall Healing ‑ finding the primary causes of

disease and psycho ‑ emotional disorders
Holdes av: Svitlana Pilat

Recall Healing method is healing by reminding, which helps to identify an emotional

conflict and initiates the process of healing. Recall Healing is a new attitude to life

and health, what makes us easier to understand who we really are from the point of

view of biology.It makes possible the transition ‑a quantum leap‑on the new level

of consciousness. And from that point of view,desease has its substantiation,

because it shows something what we are not aware of, what is hidden deep

inside.The disease itself is not our enemy, our enemy is ignorance. This new

awareness is our inner healer, because when we are aware of our emotional injures

and connected with them "experienced feelings", we are able to find the easiest way

to better future, without old dangers. Whatever we do, all the time we reproduce

the schemes that attract to us definite people and situations which help us, again

and again, to repeat the same scenes. When we realise what is hidden in our

14:15  15:00

Gratis

subconsciousness, we make the first step to new life, in which we know who we

really are.

Trommehealing
Holdes av: Borak Lovian

Trommer er brukt av sjamaner og andre i uminnelige tider som et sterkt healing

instrument. Den jevne rytmen gjør også at man slapper godt av og kan la sinnet

reise avgårde. Her kan du selv få kjenne hvordan det er å motta healing fra en

tromme. Velkommen!

15:10  15:55

Pris: 50,

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer

og nærdødenopplevelser
Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra

sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

16:05  17:05

Gratis




