






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 i Oslo 2017

S1

Access Bars©
Ved en lett berøving av 32 Access Bars© punkter på hodet vil du kunne oppleve at:

støy og uro stilner, letter spenninger i kropp og bevissthet. ”I verste fall kan det føles

som en herlig massasje og i beste fall kan det endre livet ditt”.

www.acessconsciousness.com | catalh@gmail.com | Tlf: 977 80 187

Holder

foredrag

 

S1

Acess Bars v/NermoenHanssen
Ved en lett berøving av 32 Access Bars© punkter på hodet vil du kunne oppleve at:

støy og uro stilner, letter spenninger i kropp og bevissthet. ”I verste fall kan det føles

som en herlig massasje og i beste fall kan det endre livet ditt”.

Holder

foredrag

 

L10

Annes tarot og feng shui
Intuitiv veiledning med tarot og englekort. Flying star for 2017. Salg av hellig

geometri smykker, stickers og krystaller. Salg av Feng shui kalenderen 2017,og div.

feng shui produkter.

www.tarotnorge.net | lysann@online.no | Tlf: 476 75 664

 

N5
Astrid Olsen
Klarsynt. Kirurgisk healing. Holder foredrag om småfolket/naturens engler/feer.

Tlf: 45 60 10 17

Holder

foredrag

 

C2

AuraVisjon ved AnneGrethe og Arne
NYHET: Aurafotografering med 3D er siste nytt. Vi kan se Bevegelser i aura og

chakraer. Vi er sertifiserte tolkere med kurs fra Los Angeles. Flere valgmuligheter

mellom rapporter og flere språkvalg (også dansk). Lagringsmuligheter.

www.auravisjon.no | gretly@online.no | Tlf: 91 16 80 49

Holder

foredrag

 

N3

Bente Stamoen
Automatskrift, AccessBars  og AccessBodyprosess lærer. Access Body prosess kurs,

Circuitry, den 27.2. kl 17002100. Trifold Sequencing Systems, den 28.2. kl 1700

2100.

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

Holder

foredrag

 

NB13C Bjørg Fransisca Søreide
Bjørg Fransisca Søreide har lest psykologi ved Universitetet i Bergen. Utdannet

astrolog v/ Arvid Foss. Utdannet kunstterapeut. Lærte tarot for 35år siden på Bauker

kursgård. Har jobbet som klarsynt og medium på fulltid i 20år. Jobber som klarsynt

og medium på messen.

bjorgfransisca@yahoo.no | Tlf: 93 23 55 29

 

S2

Lancing

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

 

US4

Cassandra Duchenaud
Cassandra er en fransk/irsk healer som er bosatt i Oslo siden 2009. Hun bruker

hennes evner for å hjelpe andre å skape emosjonell balanse. Messetilbud: 15

minutter healing

www.healingwindsoflight.com | healingwindsoflight@gmail.com | Tlf: 968 810 22

Holder

foredrag

 

N2

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

 

NB13

Eira S. Iversen og Gunn Røed
Eira vil gi healing og kanaliserer guider og energier inn i krystaller du kan jobbe med.

Hun er også sertifisert i Teal Swans Completion prosess. Gunn gir healing og

øreakupunktur.

 

C3
Eli Wium
Klarsynt. Tarot Veiledning. Salg av runer, alvekort og tarotkort.

www.eliwium.no | skogstroll36@hotmail.com | Tlf: 41 90 80 90

Holder

foredrag

 

NB8
Giuliano Zorza
Psykologisk astrologi.

www.giuliano.no | gzo@online.no | Tlf: 45 27 87 27

Holder

foredrag

 

L17
Healer Unni Stavran (NHF)
tlf. 97965238 Jeg utfører behandlinger som stimulerer og balanserer kroppens

energibaner (livsenergien), ved å forebygge og løse opp energiblokkeringer.

 

US1 Heartfulness
Opplev Heartfulness. Vil du lære å meditere eller oppleve hvordan du kan slappe av

og gi slipp på hverdagens stress i løpet av kort tid? Besøk oss, snakk med våre

erfarne instruktører og mediter med oss. Gratis

heartfulnessmeditation.no | post@heartfulnessmeditation.no | Tlf: 93 24 51 00

Holder

foredrag

Holder

workshop
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N10

Hege Haaland
Hege Haaland er utdannet jurist, astrolog og Tarotist. I tillegg til å yte tjenester

innen astrologi og Tarot tilbyr Hege Haaland livsveiledning.

hegehaa@online.no | Tlf: 99 77 74 34

Holder

foredrag

 

F2
Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin Hille
Forever Living Products.

aloevera4all.no | karhil@online.no | Tlf: 917 35 933

 

NB4

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

styrke. Veiledning gjennom korttrekk, jording og healing. Spår i kort.

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

 

N4

Inspiratorskolen v/Trond Engen
Trippel Auratest. Lær mye nytt om din aura. Aurafoto med nyeste Auravideo7,

erfaren tolkning av din aura på både følelsesmessig og åndelig plan, chakra og

personlighetstest. Råd via englekort og kanalisert håndskrift.

www.inspiratorskolen.no | troen@online.no | Tlf: 90 11 55 84

Holder

foredrag

 

C6

Intuisjonsskolen
Informasjon om kurs og studier. Så tilbys det gratis intuisjonstest. Salg av ny bok

skrevet av Grethe Holtan om intuisjon.

www.intuisjonsskolen.no | info@intuisjonsskolen.no | Tlf: 95075642

Holder

foredrag

 

US K2 Ionic
Terapeutisk badesalt med økologisk eteriske oljer.

 

L16

Iris Holmenes
Fotsoneterapi: får blodkarene til å utvide seg og blodtilstrømningen økes ut til

vevsområder og utskillingsorganer. Dette fører til at organene jobber mer effektivt

og det renses ut avfall og giftstoffer fra kroppen. Jeg utfører Ersdals metode som er

en helhetsbehandling. Jeg avslutter med en god fo

 

F2
 

Isull.no
Islandske ullklær. Malerier og smykker.
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N6 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

 

F3
Kjell Olsen og Sylvia Swann
Healing Medium Instant Transformation.

www.divineenergy.no | kjell@divineenergy.no | Tlf: 90 53 47 24

 

L5

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

 

L1/2

Kyani
Kyänis kosttilskudd er basert på naturlige ingredienser; vilt voksende blåbær,

økologisk noni, og andre frukter, bær og grønnsaker. Alle produkter er utviklet

sammen med fremstående forskere, og inneholder ingredienser av høyeste kvalitet.

haaland.kyani.com | greteeh@gmail.com | Tlf: 90 68 64 44

 

NB5
Latira
Klarsynt/Medium og healer.

www.latira.no | la.tira@hotmail.no | Tlf: 98 60 84 46

Holder

foredrag

 

K2

Foaje

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

 

SAGA

Lilli Bendriss
Kjent fra Åndenes makt og andre TVprogram. Har utgitt en rekke bøker og CDer.

Aktuell med CDene "Takk" og "Energibalansering".

www.lillibendriss.com

Holder

workshop

NB7 Linda Thorstensen
Int. godkjent medium. Klarsynt. Vinner av TV Norges "Jakten på den 6.sans". Jeg har

kontakt og kommunikasjon med den andre siden. Gir informasjon til deg. Ser din

fortid, nåtid og fremtid.

Tlf: 92 66 21 85
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L13 Magasinet Harmoni
Alternativt magasin.

 

US2

Medisinsk Yoga og Mindfulness Oslo
Kom innom for å se og/eller kjøpe våre håndlagede smykker eller oppleve en kort

behandling (kombinasjon av healing, massasje og akupressur). Info om medisinsk

yoga. Salg av spikermatter og puter.

www.medisinskyogaoslo.no | mediyoga.oslo@gmail.com | Tlf: 99 31 34 37

Holder

foredrag

 

K2

Foaje

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

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

finne noe som interesser. Utvalg: Litteratur, musikk, kort, yoga, krystaller, røkelse,

buddhafigurer m.m.

www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81

 

N11

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

USK2 NOAH   for dyrs rettigheter
Frivillig organisasjon som fremmer dyrs rettigheter.

 

L13/14

Per Henrik Gullfoss
Grunnlegger av den nordiske astrologiskolen. Han har utdannet og veiledet innen

astrologi siden nittitallet. Han har skrevet over 30 alternative bøker, holdt utallige

foredrag og holder for tiden ettårige utdannelser innen spirituell astrologi og tarot.

Skribent og eier av magasinet Magasinet.

Holder

foredrag

 

L7

Phil Phillips
ClairvoyantMediumTarot. Salg av CDmeditasjon. Holder spennende foredrag om

det å være medium.

clairvoyant84@hotmail.com

Holder

foredrag

 

L18
Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.

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

 

C5

Rosenserien Norge AS
Rosenserien er en Svensk produsert hudpleieserien som er Økologisk Produktene er

Svanemerkede som stiller de høyeste kravene innen Miljø Helse og Kvalitet De fleste

av produkter kan brukes av Veganere

www.rosenserien.no | post@rosenserien.no | Tlf: 69 87 98 00

 

K2 Saga Marketing AS  
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Foaje

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

L15

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

 

L8/9

Sariel
Sariel har et bredt utvalg av drømmefangere, healingprodukter, smykker,

krystallkuler, røkelse, buddha, krystaller og ellers alt innen det alternative. Vi

fokuserer på kvalitet og riktig pris. Ta gjerne en titt på nettbutikken vår.

www.sariel.no | info@sariel.no | Tlf: 91 69 46 03

 

C1

Seagarden AS
Seagarden er ledende produsent av marine ingredienser og fokuserer på å bruke

villfangede råvarer fra bærekraftig fiske i Norden. Produktene er 100% naturlige og

av høyeste kvalitet.

www.seagarden.no | antonette.toyongan@seagarden.no | Tlf: 52 85 94 80

Holder

foredrag

 

C4

Stein Kvalheim
Stein Kvalheim er en av Norges mest erfarne mentale trenere. Han har erfaring med

både toppeliteidrett og organisasjoner  med bl.a. Strømsgodset, Stabæk,

TeleComputing m.m.

www.steinkvalheim.no | post@steinkvalheim.no | Tlf: 9285 1710

 

K1VED

TRAPP

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

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

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

kuler, pyramider, hjerter m.m.

frelar@ostfoldfk.no | Tlf: 900 21 745

 

NB12

Sylvia Bergli / SylviaRo 
Healing, mediumskap, reading, spesialisert kinesiologi og dyretolksamtaler.Jeg er

utdannet dyretolk og healer.

www.sylviaro.no | bergli@live.com | Tlf: 93 49 36 78

Holder

foredrag

 

L11/12

The power of the Stars for Body
Prof. Dr. Sc. Ivan U. Ghyssaert Doctor of Science (M.A.) Ph. D Past Professor at the

faculty of natural medicine in Paris and visiting professor in various national and

international naturopathic institutions in France, Germany, Italy, Spain and

Switzerland.

dr.ghyssaert@gmail.com

Holder

foredrag

 

L3 Veien videre/Berit Hagbartsen
Klarsynt rådgiver og medium. Sitter du fast med uløste spørsmål i livet eller ønsker

du kontakt med dine kjære. Så kan jeg kanskje være den rette for deg.

https://www.facebook.com/VeienVidereBeritHagbartsen404212383046987/?

 



Foaje
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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

 

L8/9

Sariel
Sariel har et bredt utvalg av drømmefangere, healingprodukter, smykker,

krystallkuler, røkelse, buddha, krystaller og ellers alt innen det alternative. Vi

fokuserer på kvalitet og riktig pris. Ta gjerne en titt på nettbutikken vår.

www.sariel.no | info@sariel.no | Tlf: 91 69 46 03

 

C1

Seagarden AS
Seagarden er ledende produsent av marine ingredienser og fokuserer på å bruke

villfangede råvarer fra bærekraftig fiske i Norden. Produktene er 100% naturlige og

av høyeste kvalitet.

www.seagarden.no | antonette.toyongan@seagarden.no | Tlf: 52 85 94 80

Holder

foredrag

 

C4

Stein Kvalheim
Stein Kvalheim er en av Norges mest erfarne mentale trenere. Han har erfaring med

både toppeliteidrett og organisasjoner  med bl.a. Strømsgodset, Stabæk,

TeleComputing m.m.

www.steinkvalheim.no | post@steinkvalheim.no | Tlf: 9285 1710

 

K1VED

TRAPP

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

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

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

kuler, pyramider, hjerter m.m.

frelar@ostfoldfk.no | Tlf: 900 21 745

 

NB12

Sylvia Bergli / SylviaRo 
Healing, mediumskap, reading, spesialisert kinesiologi og dyretolksamtaler.Jeg er

utdannet dyretolk og healer.

www.sylviaro.no | bergli@live.com | Tlf: 93 49 36 78

Holder

foredrag

 

L11/12

The power of the Stars for Body
Prof. Dr. Sc. Ivan U. Ghyssaert Doctor of Science (M.A.) Ph. D Past Professor at the

faculty of natural medicine in Paris and visiting professor in various national and

international naturopathic institutions in France, Germany, Italy, Spain and

Switzerland.

dr.ghyssaert@gmail.com

Holder

foredrag

 

L3 Veien videre/Berit Hagbartsen
Klarsynt rådgiver og medium. Sitter du fast med uløste spørsmål i livet eller ønsker

du kontakt med dine kjære. Så kan jeg kanskje være den rette for deg.

https://www.facebook.com/VeienVidereBeritHagbartsen404212383046987/?

 

fref=ts | berit.h.nygaard@hotmail.com | Tlf: 93 05 64 73

T  K2
Velværeinstituttet og Isis Naturterapi
DIN MAT  drivstoff eller belastning. Smart mat i hverdagen med FitLine.

www.isis.naturterapi.com | sodalhaug@online.no | Tlf: 98 89 41 40

Holder

foredrag

 

NB1

Vitality Centre
Tilbyr QIbehandlinger (akupressurmassasje) på messen. Qibehandlinger fjerner

blokkeringer, forbredrer sirkulasjonen og balanserer hele systemet slik at stress og

smerte kan slippe taket.
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NB1

Vitality Centre
Tilbyr QIbehandlinger (akupressurmassasje) på messen. Qibehandlinger fjerner
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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



Velkommen til 

Vi møtes på alle Sagamessene!

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

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

Paul`s
Healing
Krystaller

New 
Jana

www.mystica.no





FOREDRAG / WORKSHOP

LØRDAG 25. FEBRUAR  SAL 1

Intuitiv ansiktlesning fra Intuisjonsskolen
Holdes av: Grethe Holtan

Visste du at det kun tar en brøkdel av et sekund å avsløre en persons sanne

følelser? Kom og lær om intuitiv ansiktslesning av en av bransjens fremste eksperter

fra Intuisjonsskolens Grethe Holtan. Hun er leder av Intuisjonsskolen, forfatter og

foredragsholder. Mikrokroppspråk er bevisst og ubevisst uttrykk av følelser,

holdninger og stemninger gjennom kroppsholdning, bevegelser, ansiktsuttrykk og

øyeaktivitet. De varer vanligvis mellom 1/2 sekund og 4 sekunder. Ett uttrykk sier

oss ikke så mye, du må lese en helhet eller flere uttrykk etter hverandre til du ser en

sammenheng. Ved å tolke uttrykkene kan vi avdekke underliggende etter ubevisste

følelser eller holdninger. Intuisjonsskolen har over 16 års erfaring i å kurse og

utdanne både privatpersoner og bedrifter innen intuisjon og kroppsspråk. De har

vært med i i tvprogrammene ”Den andre siden” i kanal Fem og Schrødingers katt i

NRK1. Videre på NRK radio «Ekko» og «Mellom himmel og jord», samt i aviser og

magasiner. Intuisjonsskolen ga ut boken Intuisjon – teft, timing og tilstedeværelse i

2014.

11:30  12:15

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 31 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

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.

13:20  14:20

Gratis

Latira klarsynt medium 
Holdes av: Laila Ranvik

En seanse hvor jeg tar ned besøk fra dine kjære og nære.og litt om medium og

klarsynet jeg holder på med.

14:30  15:15

Gratis

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

15:25  16:10

Gratis

Konsert: Avspenning med gong og syngeboller

m.m
Holdes av: Maria Andersen

Lyden fra gong sies i å være den første lyden i universet som fremmer bevegelsen

av livskraft og på den måten kan virke helbredende på kroppen, rense sinnet og

heve bevisstheten. Mange opplever at gongens vibrasjoner trenger inn i hver celle

og gir helt spesielle magiske fornemmelser. Avspenningen holdes av Maria Andersen

– mediyoga, yinyoga og gongterapeut.

16:15  17:00

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

17:15  18:45

Pris: 200,



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.

FOREDRAG / WORKSHOP

LØRDAG 25. FEBRUAR  SAL 2

Foredrag om heartfulness og meditasjon 
Holdes av: Martin Mikkelsen

Foredraget holdes av Av Martin Mikkelsen. Regional Coordinator for Heartfulness i

Scandinavia «The necessity for a spiritual path in modern day life» Foredraget

avsluttes med en ledet avslapningsøvelse paa norsk og en heartfulness meditasjon

på ca 20 min.

11:30  12:15

Gratis

Spesialisert Kinesiologi
Holdes av: Sylvia Bergli

Forteller om verktøyet vi anvender og hvordan dette kan hjelpe deg. Sp. Kinesiologi

ser sammenhengen mellom tanker og følelser og smerter og plager i kroppen. Vil

også fortelle om ansiktsstrukturer og deres funksjoner. Hvordan vi kan forstå oss

selv og andre bedre.

12:25  13:10

Gratis

Hva er sammenhengen mellom ernæring og fysisk

og psykisk helse?
Holdes av: Sølvi Dalhaug

Lite energi? Trøtt? Betennelser? Overvektig? Nedstemt og sur? Barna synes

skolehverdagen er tung? Hvorfor blir vi ikke friskere og friskere? Hjelp til selvhjelp

For deg som er opptatt av egen helse. For deg som ønsker hjelp til enkle løsninger i

en travel hverdag. For deg som er fysisk aktiv, og ønsker å forbedre

treningsresultatene. For deg som ønsker en ny livsstil.

13:20  14:05

Gratis

Trommehealing
Holdes av: Borak Lovian

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

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

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

tromme. Velkommen!

14:15  15:00

Pris: 50,

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
Holdes av: Trond Engen

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider

tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen

minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og

kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig

15:10  15:55

Gratis
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livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.
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ser sammenhengen mellom tanker og følelser og smerter og plager i kroppen. Vil

også fortelle om ansiktsstrukturer og deres funksjoner. Hvordan vi kan forstå oss

selv og andre bedre.

12:25  13:10

Gratis

Hva er sammenhengen mellom ernæring og fysisk

og psykisk helse?
Holdes av: Sølvi Dalhaug

Lite energi? Trøtt? Betennelser? Overvektig? Nedstemt og sur? Barna synes

skolehverdagen er tung? Hvorfor blir vi ikke friskere og friskere? Hjelp til selvhjelp

For deg som er opptatt av egen helse. For deg som ønsker hjelp til enkle løsninger i

en travel hverdag. For deg som er fysisk aktiv, og ønsker å forbedre

treningsresultatene. For deg som ønsker en ny livsstil.

13:20  14:05

Gratis

Trommehealing
Holdes av: Borak Lovian

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

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

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

tromme. Velkommen!

14:15  15:00

Pris: 50,

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
Holdes av: Trond Engen

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider

tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen

minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og

kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig

15:10  15:55

Gratis

gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.

Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

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.

16:05  16:50

Gratis

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

17:00  17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

LØRDAG 25. FEBRUAR  SAL 3

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

Hoffkortene i Tarotstokken
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Life is but a play and we are but players. Disse geniale ordene fra Shakespeare

forteller oss at det er mange roller vi kan og må spille I livet. Hoffkortene i

tarotstokken viser deg 16 forskjellige roller og måter du kan utfolde deg ved hjelp

av. Jo flere av dem du kjenner til og mestrer, jo rikere og helere vil ditt liv kunne

være. I dette foredraget vil du kunne møte barnet, krigeren, dronningen og kongen

i deg selv.

13:20  14:05

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

14:15  15:00

Gratis



gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.

Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

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.

16:05  16:50

Gratis

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

17:00  17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

LØRDAG 25. FEBRUAR  SAL 3

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

Hoffkortene i Tarotstokken
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Life is but a play and we are but players. Disse geniale ordene fra Shakespeare

forteller oss at det er mange roller vi kan og må spille I livet. Hoffkortene i

tarotstokken viser deg 16 forskjellige roller og måter du kan utfolde deg ved hjelp

av. Jo flere av dem du kjenner til og mestrer, jo rikere og helere vil ditt liv kunne

være. I dette foredraget vil du kunne møte barnet, krigeren, dronningen og kongen

i deg selv.

13:20  14:05

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

14:15  15:00

Gratis

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

Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

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

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

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

hverdagen. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i

kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape

vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre

healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for

å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende

situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

15:10  15:55

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 25. FEBRUAR  SAL 4

Aurafarger og deres betydning
Holdes av: AuraVisjon

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.

11:30  12:15

Gratis

Promotere «Beauty from Within» med Marint

Kollagen fra villfanget torsk rett fra Nord

Atlanteren
Holdes av: Seagarden

Seagarden er en produsent av 100% naturlig kosttilskudd laget av bærekraftig

villfanget norsk fisk. Vi tilbyr høy kvalitet og enkle løsninger for alle som ønsker å ha

mer fisk i hverdagen. De helsemessige fordelene av fisk er mange, og vi har fått

mange oppmuntrende tilbakemeldinger fra våre kunder. Vi vil være på messen for å

presentere våre produkter samt vårt nyeste kollagentilskudd av høyeste kvalitet,

Nutricoll Marint Kollagen. Forskning viser mange positive fordeler knyttet til hud og

aldring, som blant annet økt kollagen i huden og bremset aldringsprosess. Vi er også

opptatt av å møte likesinnede entusiaster som ønsker å bli med oss på lanseringen

12:25  12:45

Gratis



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

Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

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

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

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

hverdagen. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i

kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape

vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre

healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for

å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende

situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

15:10  15:55

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 25. FEBRUAR  SAL 4

Aurafarger og deres betydning
Holdes av: AuraVisjon

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.

11:30  12:15

Gratis

Promotere «Beauty from Within» med Marint

Kollagen fra villfanget torsk rett fra Nord

Atlanteren
Holdes av: Seagarden

Seagarden er en produsent av 100% naturlig kosttilskudd laget av bærekraftig

villfanget norsk fisk. Vi tilbyr høy kvalitet og enkle løsninger for alle som ønsker å ha

mer fisk i hverdagen. De helsemessige fordelene av fisk er mange, og vi har fått

mange oppmuntrende tilbakemeldinger fra våre kunder. Vi vil være på messen for å

presentere våre produkter samt vårt nyeste kollagentilskudd av høyeste kvalitet,

Nutricoll Marint Kollagen. Forskning viser mange positive fordeler knyttet til hud og

aldring, som blant annet økt kollagen i huden og bremset aldringsprosess. Vi er også

opptatt av å møte likesinnede entusiaster som ønsker å bli med oss på lanseringen

12:25  12:45

Gratis

og salg av våre produkter. Smaksprøver og spesielle tilbud vil være tilgjengelig,

samt vårt team av spesialister for å svare på dine spørsmål. Vi ser frem til å møte

deg!

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

Gi slipp på gamle mønstre
Holdes av: Acess Bars

Er du klar til å gi slipp på gamle mønstre som gjør at du ikke kan leve det livet du

vet er mulig? Er du lei av å ikke sove godt, slitsomme forhold, stress, negativt

selvbilde og anspent forhold til kroppen din? Access Bars® er en intuitiv

kroppsbehandling. Under behandlingen blir du skånsomt berørt på 32 punkter på

hodet. Kroppen får mulighet til å gi slipp på det som ikke gagner den lenger. Dette

er en enkel metode som kan alle kan lære, og alle kan utøve. I løpet av foredraget

vil du få demonstrert metoden og mulighet til å prøve den. "Det vil føles som en

herlig massasje og i beste fall kan det endre hele livet ditt"

14:15  15:00

Gratis

Intuisjon workshop fra Intuisjonsskolen
Holdes av: Grethe Holtan

Lær ulike teknikker for å ta inn og holde på intuisjonen din, samt å tolke hva den

betyr av Intuisjonsskolens Grethe Holtan. Hun er leder av Intuisjonsskolen, forfatter

og foredragsholder. Intuisjonsskolen har over 16 års erfaring i å kurse og utdanne

både privatpersoner og bedrifter innen intuisjon og kroppsspråk. De har vært med i i

tvprogrammene ”Den andre siden” i kanal Fem og Schrødingers katt i NRK1. Videre

på NRK radio «Ekko» og «Mellom himmel og jord», samt i aviser og magasiner.

Intuisjonsskolen ga ut boken Intuisjon – teft, timing og tilstedeværelse i 2014.

15:10  15:55

Gratis

Er det noe som mangler hos deg i dine forhold?
Holdes av: Lill Øyunn NermoenHanssen

Føler du at mer burde vært mulig? Selv fant jeg Access Consciousness rett etter et

samlivsbrudd og er i dag en lykkelig gift kvinne, stolt av hvem jeg er som mamma til

mine to barn og har mange gode venner. Hvilke verktøy jeg brukte og hva som

endret seg deler jeg med dere på foredraget.

16:05  16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

LØRDAG 25. FEBRUAR  SAL 5

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

Hva er "stress" og hvordan komme ut av det?
Holdes av: Maria Andersen

Lite energi, tung i kroppen, dårlig konsentrasjon og søvn, ømme muskler og søtsug

12:25  13:10

Gratis



og salg av våre produkter. Smaksprøver og spesielle tilbud vil være tilgjengelig,

samt vårt team av spesialister for å svare på dine spørsmål. Vi ser frem til å møte

deg!

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

Gi slipp på gamle mønstre
Holdes av: Acess Bars

Er du klar til å gi slipp på gamle mønstre som gjør at du ikke kan leve det livet du

vet er mulig? Er du lei av å ikke sove godt, slitsomme forhold, stress, negativt

selvbilde og anspent forhold til kroppen din? Access Bars® er en intuitiv

kroppsbehandling. Under behandlingen blir du skånsomt berørt på 32 punkter på

hodet. Kroppen får mulighet til å gi slipp på det som ikke gagner den lenger. Dette

er en enkel metode som kan alle kan lære, og alle kan utøve. I løpet av foredraget

vil du få demonstrert metoden og mulighet til å prøve den. "Det vil føles som en

herlig massasje og i beste fall kan det endre hele livet ditt"

14:15  15:00

Gratis

Intuisjon workshop fra Intuisjonsskolen
Holdes av: Grethe Holtan

Lær ulike teknikker for å ta inn og holde på intuisjonen din, samt å tolke hva den

betyr av Intuisjonsskolens Grethe Holtan. Hun er leder av Intuisjonsskolen, forfatter

og foredragsholder. Intuisjonsskolen har over 16 års erfaring i å kurse og utdanne

både privatpersoner og bedrifter innen intuisjon og kroppsspråk. De har vært med i i

tvprogrammene ”Den andre siden” i kanal Fem og Schrødingers katt i NRK1. Videre

på NRK radio «Ekko» og «Mellom himmel og jord», samt i aviser og magasiner.

Intuisjonsskolen ga ut boken Intuisjon – teft, timing og tilstedeværelse i 2014.

15:10  15:55

Gratis

Er det noe som mangler hos deg i dine forhold?
Holdes av: Lill Øyunn NermoenHanssen

Føler du at mer burde vært mulig? Selv fant jeg Access Consciousness rett etter et

samlivsbrudd og er i dag en lykkelig gift kvinne, stolt av hvem jeg er som mamma til

mine to barn og har mange gode venner. Hvilke verktøy jeg brukte og hva som

endret seg deler jeg med dere på foredraget.

16:05  16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

LØRDAG 25. FEBRUAR  SAL 5

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

Hva er "stress" og hvordan komme ut av det?
Holdes av: Maria Andersen

Lite energi, tung i kroppen, dårlig konsentrasjon og søvn, ømme muskler og søtsug

12:25  13:10

Gratis

og salg av våre produkter. Smaksprøver og spesielle tilbud vil være tilgjengelig,

samt vårt team av spesialister for å svare på dine spørsmål. Vi ser frem til å møte

deg!

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

Gi slipp på gamle mønstre
Holdes av: Acess Bars

Er du klar til å gi slipp på gamle mønstre som gjør at du ikke kan leve det livet du

vet er mulig? Er du lei av å ikke sove godt, slitsomme forhold, stress, negativt

selvbilde og anspent forhold til kroppen din? Access Bars® er en intuitiv

kroppsbehandling. Under behandlingen blir du skånsomt berørt på 32 punkter på

hodet. Kroppen får mulighet til å gi slipp på det som ikke gagner den lenger. Dette

er en enkel metode som kan alle kan lære, og alle kan utøve. I løpet av foredraget

vil du få demonstrert metoden og mulighet til å prøve den. "Det vil føles som en

herlig massasje og i beste fall kan det endre hele livet ditt"

14:15  15:00

Gratis

Intuisjon workshop fra Intuisjonsskolen
Holdes av: Grethe Holtan

Lær ulike teknikker for å ta inn og holde på intuisjonen din, samt å tolke hva den

betyr av Intuisjonsskolens Grethe Holtan. Hun er leder av Intuisjonsskolen, forfatter

og foredragsholder. Intuisjonsskolen har over 16 års erfaring i å kurse og utdanne

både privatpersoner og bedrifter innen intuisjon og kroppsspråk. De har vært med i i

tvprogrammene ”Den andre siden” i kanal Fem og Schrødingers katt i NRK1. Videre

på NRK radio «Ekko» og «Mellom himmel og jord», samt i aviser og magasiner.

Intuisjonsskolen ga ut boken Intuisjon – teft, timing og tilstedeværelse i 2014.

15:10  15:55

Gratis

Er det noe som mangler hos deg i dine forhold?
Holdes av: Lill Øyunn NermoenHanssen

Føler du at mer burde vært mulig? Selv fant jeg Access Consciousness rett etter et

samlivsbrudd og er i dag en lykkelig gift kvinne, stolt av hvem jeg er som mamma til

mine to barn og har mange gode venner. Hvilke verktøy jeg brukte og hva som

endret seg deler jeg med dere på foredraget.

16:05  16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

LØRDAG 25. FEBRUAR  SAL 5

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

Hva er "stress" og hvordan komme ut av det?
Holdes av: Maria Andersen

Lite energi, tung i kroppen, dårlig konsentrasjon og søvn, ømme muskler og søtsug

12:25  13:10

Gratis

er ofte stressrelatert. Hva skjer da egentlig i kroppen? Hvordan påvirkes ditt nerve,

respirasjon, immun, endokrin og lymfesystem, bindevev? Hvordan dette påvirker

ditt sinn? Maria Andersen, bindevevsterapeut, lymfemassør, akupressør og

yogaterapeut vil vise deg enkle verktøy som kan gjøres i hverdagen for å kunne

komme ut fra den negative sirkelen.

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder

foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan JanErik opplever det å være

klarsynt. Du kan stille spørsmål, eventuelt få hjelp med noe du måtte lure på. Han

gir deg en smakebit på hvordan du kan utvikle din egen klarsynthet / din 6.sans.

13:20  14:05

Gratis

Tett på!
Holdes av: Lilli Bendriss

Lilli deler av sin unike erfaring. Hun avslutter med en transekanalisering, med

informasjon til gruppen som er tilstede. For meg handler livet om å knytte den

materielle hverdag sammen med den åndelige, slik at jeg hver eneste dag kan få

utnyttet mitt potensiale maksimalt. Jeg liker å kalle meg "livsveileder" og arbeider

som kanal eller et medium gjennom kontakt med en åndelig verden. Lilli Bendriss er

kjent fra blant annet "Åndenes makt" og "På den andre siden" på TV Norge. Hun har

også forfattet boken "Gaven" og vært medforfatter av "Bevissthetsskiftet" samt flere

CDer.

14:30  15:30

Pris: 200,

Group healing
Holdes av: Cassandrs Duchenaud

In the group healing, Cassandra will channel her guides, allowing them to bring her

voice to a soothing, healing frequency. The messages delivered vary in function of

the participants and usually offer encouragements, concrete tools and elements of

answers to all.

16:35  17:20

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

LØRDAG 25. FEBRUAR  SAL 6

Numerologi
Holdes av: Dr. Ivan U. Ghyssaert

Numerologi basert på medisinsk astrologi og tallenes mystiske betydning. Having

written a book with an advisor to Indhira Gandhi & my 39 year experience with

Numerology can help you to become more successful in all walks of life. I will show

you during this lecture as well as in private consultations (the best investment of

your life) which days of the week and which years are lucky for you according to

your birthday. You will also know which precious and semi precious stones bring

more luck.

11:30  12:15

Gratis

Astrologi og bevissthet
Holdes av: Hege Haaland

Ingen kan si med sikkerhet hva bevissthet er, hvor den kommer og hvorfor vi blir,

eller er, bevisste om noe og arbeider for øke den på enkelte felt og i andre tilfelle

12:25  13:10

Gratis
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FOREDRAG / WORKSHOP
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FOREDRAG / WORKSHOP

LØRDAG 25. FEBRUAR  SAL 6
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Astrologi og bevissthet
Holdes av: Hege Haaland

Ingen kan si med sikkerhet hva bevissthet er, hvor den kommer og hvorfor vi blir,

eller er, bevisste om noe og arbeider for øke den på enkelte felt og i andre tilfelle

12:25  13:10

Gratis

"stikker hodet dypere og dypere i sanden". Hege Haaland vil i sitt foredrag belyse

forholdet mellom bevissthet og astrologi.

Astrologi og helse
Holdes av: Giuliano Zorza

Astrologi er et utmerket verktøy for å se sammenhengen mellom fysiske symptomer

og psykiske konflikter. De energiene (planeter) som står i konflikt med hverandre i

vår psykiske struktur søker sin egen identitet i den ytre verden eller i den delen av

kroppen som symbolsk korresponderer med den psykiske konflikten. En sykdom er

altså en oppfordring fra vår psykiske natur til å undersøke og korrigere de aktuelle

vaner, normer, handlinger og holdninger i det livsområde som korresponderer med

den delen av kroppen som er blitt syk. De fleste sykdommer er et resultat av en

blokkering, de er altså en konsekvens av en evne som vi ikke har utviklet og av en

konflikt som vi ikke har integrert i personligheten. I dette foredraget vil jeg vise

hvilke sykdommer vi pådrar oss, ut fra våre psykiske konflikter. Jeg vil fortelle

hvordan vi kan utvikle våre evner og integrere våre psykiske konflikter slik at vi kan

opprettholde likevekten og harmonien i oss, for å kunne leve et sunt og godt liv.

13:20  14:05

Gratis

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

45 years of experience in making the worlds best gem & mineral essences for body ,

mind and spirit. Inspired by vedic scriptures, Anthroposophic medicine and a lifetime

knowledge of medical and financial astrology. I fortold accurately the financiaé

crashes of 2001 and 2008 and will tell you exactly when the next one will happen.

Decorated by the european union and the belgian government for humanitarian aid

and inventions.

14:15  15:00

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

SØNDAG 26. FEBRUAR  SAL 1

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 31 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

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.

13:20  14:20

Gratis

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

14:30  15:15

Gratis
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FOREDRAG / WORKSHOP

SØNDAG 26. FEBRUAR  SAL 1
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Gratis
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FOREDRAG / WORKSHOP
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Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning
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Gratis



Latira klarsynt medium 
Holdes av: Laila Ranvik

En seanse hvor jeg tar ned besøk fra dine kjære og nære.og litt om medium og

klarsynet jeg holder på med.

15:25  16:05

Gratis

Konsert: Avspenning med gong og syngeboller

m.m
Holdes av: Maria Andersen

Lyden fra gong sies i å være den første lyden i universet som fremmer bevegelsen

av livskraft og på den måten kan virke helbredende på kroppen, rense sinnet og

heve bevisstheten. Mange opplever at gongens vibrasjoner trenger inn i hver celle

og gir helt spesielle magiske fornemmelser. Avspenningen holdes av Maria Andersen

– mediyoga, yinyoga og gongterapeut.

16:15  17:00

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

SØNDAG 26. FEBRUAR  SAL 2

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

Foredrag om heartfulness og meditasjon 
Holdes av: Martin Mikkelsen

Foredraget holdes av Av Martin Mikkelsen. Regional Coordinator for Heartfulness i

Scandinavia «The necessity for a spiritual path in modern day life» Foredraget

avsluttes med en ledet avslapningsøvelse paa norsk og en heartfulness meditasjon

på ca 20 min.

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.

14:15  15:00

Gratis

Hoffkortene i Tarotstokken
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Life is but a play and we are but players. Disse geniale ordene fra Shakespeare

forteller oss at det er mange roller vi kan og må spille I livet. Hoffkortene i

tarotstokken viser deg 16 forskjellige roller og måter du kan utfolde deg ved hjelp

av. Jo flere av dem du kjenner til og mestrer, jo rikere og helere vil ditt liv kunne

15:10  15:55

Gratis

Latira klarsynt medium 
Holdes av: Laila Ranvik

En seanse hvor jeg tar ned besøk fra dine kjære og nære.og litt om medium og

klarsynet jeg holder på med.

15:25  16:05

Gratis

Konsert: Avspenning med gong og syngeboller

m.m
Holdes av: Maria Andersen

Lyden fra gong sies i å være den første lyden i universet som fremmer bevegelsen

av livskraft og på den måten kan virke helbredende på kroppen, rense sinnet og

heve bevisstheten. Mange opplever at gongens vibrasjoner trenger inn i hver celle

og gir helt spesielle magiske fornemmelser. Avspenningen holdes av Maria Andersen

– mediyoga, yinyoga og gongterapeut.

16:15  17:00

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

SØNDAG 26. FEBRUAR  SAL 2

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

Foredrag om heartfulness og meditasjon 
Holdes av: Martin Mikkelsen

Foredraget holdes av Av Martin Mikkelsen. Regional Coordinator for Heartfulness i

Scandinavia «The necessity for a spiritual path in modern day life» Foredraget

avsluttes med en ledet avslapningsøvelse paa norsk og en heartfulness meditasjon

på ca 20 min.

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.

14:15  15:00

Gratis

Hoffkortene i Tarotstokken
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Life is but a play and we are but players. Disse geniale ordene fra Shakespeare

forteller oss at det er mange roller vi kan og må spille I livet. Hoffkortene i

tarotstokken viser deg 16 forskjellige roller og måter du kan utfolde deg ved hjelp

av. Jo flere av dem du kjenner til og mestrer, jo rikere og helere vil ditt liv kunne

15:10  15:55

Gratis

være. I dette foredraget vil du kunne møte barnet, krigeren, dronningen og kongen

i deg selv.

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
Holdes av: Trond Engen

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider

tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen

minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og

kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig

gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.

Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

16:05  16:50

Gratis

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

17:00  17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
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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

Ti trinn til Kraftfull Kjærlighet
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Astrologi og ti trinn på veien til kjærlighet og indre kraftfullhet. De ti plantene lager

en stige, hvor vi må mestre etasjene under for å reise gjennom etasjene og få

permanent opphold på et høyere nivå av kjærlighet og glede. Hvordan stå støtt og

leve i og med den kjærlighet som er din sanne natur og livets essens?

12:25  13:10

Gratis

Group healing
Holdes av: Cassandrs Duchenaud

In the group healing, Cassandra will channel her guides, allowing them to bring her

voice to a soothing, healing frequency. The messages delivered vary in function of

the participants and usually offer encouragements, concrete tools and elements of

answers to all.

13:20  14:05

Gratis

være. I dette foredraget vil du kunne møte barnet, krigeren, dronningen og kongen

i deg selv.

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
Holdes av: Trond Engen

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider

tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen

minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og

kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig

gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.

Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

16:05  16:50

Gratis

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

17:00  17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

SØNDAG 26. FEBRUAR  SAL 3

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

Ti trinn til Kraftfull Kjærlighet
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Astrologi og ti trinn på veien til kjærlighet og indre kraftfullhet. De ti plantene lager

en stige, hvor vi må mestre etasjene under for å reise gjennom etasjene og få

permanent opphold på et høyere nivå av kjærlighet og glede. Hvordan stå støtt og

leve i og med den kjærlighet som er din sanne natur og livets essens?

12:25  13:10

Gratis

Group healing
Holdes av: Cassandrs Duchenaud

In the group healing, Cassandra will channel her guides, allowing them to bring her

voice to a soothing, healing frequency. The messages delivered vary in function of

the participants and usually offer encouragements, concrete tools and elements of

answers to all.

13:20  14:05

Gratis



være. I dette foredraget vil du kunne møte barnet, krigeren, dronningen og kongen

i deg selv.

Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet
Holdes av: Trond Engen

Ny tid er nå. Oppvåkning til konstant åndelig bevissthet Er du lei av å gå den til tider

tunge erfaringsveien på din utviklingsvei selv, får du nå muligheten til å bruke noen

minutter på å lytte til noen erfaringer, tips og gode råd til deg. Inspirert og

kanalisert fra en klok ånd Martinus, vil du motta enkle råd til å stole på dine stadig

gryende evner. Dette kan gi deg bedre oversikt og en pangstart på din vei videre.

Holdes av Trond Engen, aurafotograf og innehaver av inspiratorskolen.

16:05  16:50

Gratis

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

17:00  17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

SØNDAG 26. FEBRUAR  SAL 3

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
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Ti trinn til Kraftfull Kjærlighet
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Astrologi og ti trinn på veien til kjærlighet og indre kraftfullhet. De ti plantene lager

en stige, hvor vi må mestre etasjene under for å reise gjennom etasjene og få
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Group healing
Holdes av: Cassandrs Duchenaud

In the group healing, Cassandra will channel her guides, allowing them to bring her

voice to a soothing, healing frequency. The messages delivered vary in function of

the participants and usually offer encouragements, concrete tools and elements of

answers to all.

13:20  14:05

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

14:15  15:00

Gratis

Aurafarger og deres betydning
Holdes av: AuraVisjon

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.

15:10  15:55

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

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

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

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

hverdagen. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i

kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape

vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre

healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for

å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende

situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

16:05  16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
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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

12:25  13:10

Gratis
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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.
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Gratis

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.

Promotere «Beauty from Within» med Marint

Kollagen fra villfanget torsk rett fra Nord

Atlanteren
Holdes av: Seagarden

Seagarden er en produsent av 100% naturlig kosttilskudd laget av bærekraftig

villfanget norsk fisk. Vi tilbyr høy kvalitet og enkle løsninger for alle som ønsker å ha

mer fisk i hverdagen. De helsemessige fordelene av fisk er mange, og vi har fått

mange oppmuntrende tilbakemeldinger fra våre kunder. Vi vil være på messen for å

presentere våre produkter samt vårt nyeste kollagentilskudd av høyeste kvalitet,

Nutricoll Marint Kollagen. Forskning viser mange positive fordeler knyttet til hud og

aldring, som blant annet økt kollagen i huden og bremset aldringsprosess. Vi er også

opptatt av å møte likesinnede entusiaster som ønsker å bli med oss på lanseringen

og salg av våre produkter. Smaksprøver og spesielle tilbud vil være tilgjengelig,

samt vårt team av spesialister for å svare på dine spørsmål. Vi ser frem til å møte

deg!

13:20  13:50

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

Dyrekommunikasjon
Holdes av: Sylvia Bergli

Jeg forteller om min bakgrunn, hvorfor jeg startet som dyretolk. Jeg referer til en

del samtaler for og forstå hvordan det fungerer og på hvilke måter det kan hjelpe

deg og ditt dyr. Dyrene har så mye kjærlighet og kan hjelpe oss på så mange

måter.

15:10  15:55

Gratis

Gi slipp på gamle mønstre
Holdes av: Acess Bars

Er du klar til å gi slipp på gamle mønstre som gjør at du ikke kan leve det livet du

vet er mulig? Er du lei av å ikke sove godt, slitsomme forhold, stress, negativt

selvbilde og anspent forhold til kroppen din? Access Bars® er en intuitiv

kroppsbehandling. Under behandlingen blir du skånsomt berørt på 32 punkter på

hodet. Kroppen får mulighet til å gi slipp på det som ikke gagner den lenger. Dette

er en enkel metode som kan alle kan lære, og alle kan utøve. I løpet av foredraget

vil du få demonstrert metoden og mulighet til å prøve den. "Det vil føles som en

herlig massasje og i beste fall kan det endre hele livet ditt"

16:05  16:50

Gratis
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Hva er sammenhengen mellom ernæring og fysisk 11:30  12:15

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.

Promotere «Beauty from Within» med Marint

Kollagen fra villfanget torsk rett fra Nord

Atlanteren
Holdes av: Seagarden

Seagarden er en produsent av 100% naturlig kosttilskudd laget av bærekraftig

villfanget norsk fisk. Vi tilbyr høy kvalitet og enkle løsninger for alle som ønsker å ha

mer fisk i hverdagen. De helsemessige fordelene av fisk er mange, og vi har fått

mange oppmuntrende tilbakemeldinger fra våre kunder. Vi vil være på messen for å

presentere våre produkter samt vårt nyeste kollagentilskudd av høyeste kvalitet,

Nutricoll Marint Kollagen. Forskning viser mange positive fordeler knyttet til hud og

aldring, som blant annet økt kollagen i huden og bremset aldringsprosess. Vi er også

opptatt av å møte likesinnede entusiaster som ønsker å bli med oss på lanseringen

og salg av våre produkter. Smaksprøver og spesielle tilbud vil være tilgjengelig,

samt vårt team av spesialister for å svare på dine spørsmål. Vi ser frem til å møte

deg!

13:20  13:50

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
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mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

14:15  15:00

Gratis

Dyrekommunikasjon
Holdes av: Sylvia Bergli

Jeg forteller om min bakgrunn, hvorfor jeg startet som dyretolk. Jeg referer til en

del samtaler for og forstå hvordan det fungerer og på hvilke måter det kan hjelpe

deg og ditt dyr. Dyrene har så mye kjærlighet og kan hjelpe oss på så mange

måter.

15:10  15:55

Gratis

Gi slipp på gamle mønstre
Holdes av: Acess Bars

Er du klar til å gi slipp på gamle mønstre som gjør at du ikke kan leve det livet du

vet er mulig? Er du lei av å ikke sove godt, slitsomme forhold, stress, negativt

selvbilde og anspent forhold til kroppen din? Access Bars® er en intuitiv

kroppsbehandling. Under behandlingen blir du skånsomt berørt på 32 punkter på

hodet. Kroppen får mulighet til å gi slipp på det som ikke gagner den lenger. Dette

er en enkel metode som kan alle kan lære, og alle kan utøve. I løpet av foredraget

vil du få demonstrert metoden og mulighet til å prøve den. "Det vil føles som en

herlig massasje og i beste fall kan det endre hele livet ditt"

16:05  16:50

Gratis
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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.

Promotere «Beauty from Within» med Marint

Kollagen fra villfanget torsk rett fra Nord

Atlanteren
Holdes av: Seagarden

Seagarden er en produsent av 100% naturlig kosttilskudd laget av bærekraftig

villfanget norsk fisk. Vi tilbyr høy kvalitet og enkle løsninger for alle som ønsker å ha

mer fisk i hverdagen. De helsemessige fordelene av fisk er mange, og vi har fått

mange oppmuntrende tilbakemeldinger fra våre kunder. Vi vil være på messen for å

presentere våre produkter samt vårt nyeste kollagentilskudd av høyeste kvalitet,

Nutricoll Marint Kollagen. Forskning viser mange positive fordeler knyttet til hud og

aldring, som blant annet økt kollagen i huden og bremset aldringsprosess. Vi er også

opptatt av å møte likesinnede entusiaster som ønsker å bli med oss på lanseringen

og salg av våre produkter. Smaksprøver og spesielle tilbud vil være tilgjengelig,

samt vårt team av spesialister for å svare på dine spørsmål. Vi ser frem til å møte

deg!

13:20  13:50

Gratis
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og psykisk helse?
Holdes av: Sølvi Dalhaug

Lite energi? Trøtt? Betennelser? Overvektig? Nedstemt og sur? Barna synes

skolehverdagen er tung? Hvorfor blir vi ikke friskere og friskere? Hjelp til selvhjelp

For deg som er opptatt av egen helse. For deg som ønsker hjelp til enkle løsninger i

en travel hverdag. For deg som er fysisk aktiv, og ønsker å forbedre

treningsresultatene. For deg som ønsker en ny livsstil.

Gratis

Kvinnelig intuisjon  myte eller realitet?
Holdes av: Grethe Holtan

Med Grethe Holtan fra Intuisjonsskolen Vi har alle hørt uttrykket «kvinnelig

intuisjon», en egen evne til å lese andres følelser og tanker. Den er biologisk knyttet

til kvinner, og noe menn ikke har tilgang til selv om de skulle ønske det. Er dette

bare en myte eller finnes det noe realisme i det? Grethe Holtan har tatt et dypdykk i

dette og vil fortelle om hva som finnes av dokumentasjon i historien, forskning og

ikke minst fra egen og andres erfaring. Intuisjonsskolen har over 16 års erfaring i å

kurse og utdanne både privatpersoner og bedrifter innen intuisjon og kroppsspråk.

De har vært med i i tvprogrammene ”Den andre siden” i kanal Fem og

Schrødingers katt i NRK1. Videre på NRK radio «Ekko» og «Mellom himmel og jord»,

samt i aviser og magasiner. Intuisjonsskolen ga ut boken Intuisjon – teft, timing og

tilstedeværelse i 2014.

12:25  13:10

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder

foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan JanErik opplever det å være

klarsynt. Du kan stille spørsmål, eventuelt få hjelp med noe du måtte lure på. Han

gir deg en smakebit på hvordan du kan utvikle din egen klarsynthet / din 6.sans.

13:20  14:05

Gratis

Medisinsk yoga  verktøy for bedre helse, velvære

og selvutvikling
Holdes av: Maria Andersen

Maria Andersen, mediyoga og yinyoga lærer og terapeut forteller deg om medisinsk

yoga. Hun vil også vise deg noen enklere yogiske verktøy kan brukes i hverdagen

for å finne ro og balanse i kropp, sinn og sjel. Ingen forkunnskap er nødvendig, du

behøver ikke å kunne yoga for å få nytte av timen.

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
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Gratis

Holdes av: Dr. Ivan U. Ghyssaert

During this lecture I will test the participants and show them how they are affected

by mobile phones computers and past traumas. I will show you how you can be

protected for the cost of a Latte machiato per month. Free demonstrations during

the lecture as well as on my stand.

Astrologi og kjærlighet
Holdes av: Giuliano Zorza

De evnene som vi ikke lever ut på en korrekt måte avspeiles også i våre nære

relasjoner. Vanskeligheter i parforhold og ekteskap er ikke annet enn metaforer for

konflikter i vår indre verden som driver oss til å finne en løsning. Vi kan dog løse en

konflikt kun når både vi og vår partner blir bevisst på den spesifikke konflikten og

når vi kan diskutere den på en åpen og ærlig måte. Valg av vår partner er absolutt

betinget av det livsområde hvor vi er blokkert. Dette betyr at vi bruker et ”filter”

hver gang vi velger en partner. Dette filteret gjør at vi ikke oppfatter vår partner slik

han/hun er, men slik vi vil ha og bruke ham/henne. Det er kun etter å ha utviklet

våre evner og integrert våre konflikter at vi tiltrekker en partner som passer til oss. I

dette foredraget vil jeg vise hvilken partner vi velger ut fra våre konflikter. Jeg vil

fortelle hvordan vi kan utvikle våre evner og integrere våre psykiske konflikter slik at

vi kan tiltrekke en partner som passer til oss.

14:15  15:00

Gratis

Numerologi
Holdes av: Dr. Ivan U. Ghyssaert

Numerologi basert på medisinsk astrologi og tallenes mystiske betydning. Having

written a book with an advisor to Indhira Gandhi & my 39 year experience with

Numerology can help you to become more successful in all walks of life. I will show

you during this lecture as well as in private consultations (the best investment of

your life) which days of the week and which years are lucky for you according to

your birthday. You will also know which precious and semi precious stones bring

more luck.

16:05  16:50
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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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