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UTSTILLERLISTE
Alternativmesse Oslo 2015

T9-10
Alpakka
Vi selger klesplagg som er laget av 100% baby alpakka ull, med naturlige farger.
Vi har også klær som er laget av 100% bomull. Ullet er fra Peru, men klærne er
av norsk design.

 

A5 Anne Lise Kværnstrøm
Vikingkort, akupressur & healing.

 

NB9

Anne's coaching & fengshui
Intuitiv veiledning via tarot/englekort. Feng shui rådgivning-interiør/eksteriør.
Tilbyr alternative temakvelder. Lang erfaring og gode tilbakemeldinger. Salg av
feng shui produkter. Gode referanser.
www.tarotnorge.net | lysann@online.no | Tlf: 47 67 56 64

 

L17 Astrid Olsen
Klarsynt. Kirurgisk healing. Holder foredrag om småfolket/naturens engler.
Tlf: 45 60 10 17

Holder
foredrag

 

N8
Auratransformasjon
Auratransformasjon er en permanent oppgradering av din aura og din personlige
energi.
www.auratransformation.no

Holder
foredrag

 

NB11-13 Badstueksperten din
Infrarøde badstuer. Innendørs vannfontener og energibånd.
www.badstueksperten.com | badstueksperten@gmail.com | Tlf: 97 01 83 06

 

NB5 Bjørg Søreide
Tarot og Kunstterapi.

 

C1 Bodil Einang
Healing. Godkjent Healer fra Det Norske Healerforbund.
www.healerkonsulenten.no | bodil@healerkonsulenten.no | Tlf: 905 26 634
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T6

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

 

S2

Borak Lovian, healer og klarsynt
Utdanning og tjenester i Kirurgisk healing, Universell Hvit Tids Healing,
Tarot/Reading m.m. Alternative homeparty. Salg av alternative varer, røkelse,
stener m.m. www.123butikk.no. Informasjon Amegastaven.
www.borak.no | borak@borak.no | Tlf: 99 64 86 96

Holder
foredrag

 

F2 Center Enter Motivation
Iliana livsveileder. Salg av massasjeputer(varme & og shiatsu)
centerentermotivation@outlook.com | Tlf: 98 99 95 26

 

F3

Colourscope
Din Personlige Indre Farge® En ny Tankegang. Colourcopet representerer en helt
ny måte å tenke farger på. Vi må for eksempel glemme de fargene vi tradisjonelt
mener at vi kler. De kan kanskje stå godt til hud og hår, men de kler ikke sjelen
vår. Finn og Kjenn Din sjels Fargeskala!

Holder
foredrag

 

A6 Concreto v/Henrik Ludvigsen
Coaching, klarsyn og healing.
ludvigsen.concreto@gmail.com | Tlf: 92 83 87 99

 

US1

DLG Physio Cosmetic - Paris
LIFTING INTENSE En ansiktsløftning med umiddelbar virkning på bare 30 minutter
- uten kirurgi! Lifting Intense jevner rynker med spektakulære resultater, fornyer
ansiktskonturen og gir en strålende og myk hud.
http://www.dlifeglobal.com/ | steinar@boashka.com | Tlf: 930 48 200

 

US2

DoTerra
Utställning av Essentielle oljer. doTERRAs Essentielle oljer är av förstklassig kvalité
och är 100% rena och naturliga. Rena essentiella oljer används som naturlig
medicin och för känslomässig läkning. doTERRA betyder ”Gåva från jorden”
http://www.macoaching.se | marita@essentialoils.se | Tlf: 46 70 466 5175

 

N4

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, og han ser frem til å slå av en prat med
www.yangz.com | yangz@yangz.com

Holder
foredrag
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S1

Eiker Velvære
Er en alternativ butikk i Eikertraktene (Vestfossen). Vi tilbyr forskjellige produkter i
høy kvalitet for kroppen og sjel. F.eks. ShadowTans (bruningsspray 100%
naturlig), kaffe, te og ulike typer behandlinger.
www.eikervelvaere.no | info@eikervelvaere.no | Tlf: 48 26 79 66

 

C5 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
Eva Lill Larsen
Klarsynt og Healing. Kanalisering-Medium. Kjent fra en mengde ukeblader. Les
bl.a. mer om Eva Lill i Norsk Ukeblad: www.klikk.no
www.eva-lill.com | Tlf: 90 16 90 20

 

NB14 FLP Bjørn Bråte
Salg av Forever Living Products. Aloe Vera baserte produkter.
www.myaloevera.no/bjorn | bjorn.brate@dknett.no

 

T7

Forever Living Products
Vi tilbyr aloeverabaserte kvalitetsprodukter med 90 dagers fornøydhetsgaranti for
deg som er opptatt helse, skjønnhet og velvære. Vi kan også tilby en spennende
jobbmulighet, uten store investeringer.
met-fr@online.no

 

L15 Framtiden i våre hender
Alternativ livsstil. Miljøvernorganisasjon.
www.framtiden.no | andreas@framtiden.no | Tlf: 98 89 86 69

 

K2
FELLES

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.

 

C2

Gano.no
Din mental, åndelig og fysisk balanse - gjennom mattilskudd Ganoderma -
Gano.no I Japan kalles soppen for Reishi - et navn fra den antikke gudinnen for
Helse, Livet og Evig Ungdom. Les mer på www.gano.no
www.gano.no | post@steinkvalheim.no | Tlf: 9285 1710

Holder
foredrag
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F4
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

 

S3

Indiaboden
Vi reiser rundt i India og finner spennende ting å ta med hjem til Norge: Klær,
vesker, smykker og kunst, leketøy, syngeboller, spirituell oppvåkning og knallgod
røkelse! Etisk handel. Nettbutikken vår oppdateres fortløpende.
www.indiaboden.no | eivind.morland@gmail.com

 

F2 Inge Ås
Iliana Akademiet.
www.iliana.no | kontor@iliana.no | Tlf: 95 72 21 33

Holder
foredrag

 

N3

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

Holder
foredrag

 

NB6 IZZA
Tarot.

 

A7 Jan-Erik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
Klarsyn - Medium - Healing. Kjent fra "Jakten på den 6.sans".
www.skoger-naturterapi.com | jan-erik@skoger-naturterapi.com | Tlf: 41 28 00 30

Holder
foredrag

 

T5 Kjell Haukland
Naturmedisin & Akupunktør. www.helhetsklinikken.com

Holder
foredrag

 

C4 Klinik im Leben
German Hospital for Biological Medicine and Revitalisation.
www.klinik-imleben.com | gunter.stoehrl@klinik-imleben.de | Tlf: +49(0)3661-45870040

Holder
foredrag
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F1

LaDiva design
"Vi i LaDiva design er opptatt av hva farger gjør med oss. Vi selger håndlagede
glasslamper dekorert med perler og mosaikk. Bygget opp etter hellige geometriske
mønstre og chakra farger. LaDiva design har butikk/showrom i kongensgate, Moss
sentrum. Facebook: søk ladiva design."
Søk ladiva design på Facebook | ladiva_design@outlook.com | Tlf: 93 26 23 85

 

US K2
Lilli Bendriss
Kjent fra Åndenes makt og andre TV-program. 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

 

L5
Livets Nøkkel (Key of life): Per Kristian Myhr
Måler ubalanser i kroppen. Verstingene finnes og fjernes ved hjelp av Livets
Nøkkel (Transformasjon og healing).
www.forandring.net | per-k-my@online.no | Tlf: 97 17 24 39

Holder
foredrag

 

L16
Mojewellery.com
Vi er Mona og Oskar og er to unge smykke kunstnere i Natural minerals MO
design jewellery. Vi produserer i 925 sølv og bruker uslepne håndvalgte krystaller.

 

MYSTICA

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

 

L12

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
C2

Natira.no
Nettbutikk med fokus på helse-og velværeprodukter, bøker, CD, DVD, kosttilskudd,
Yoga-produkter, interiør, figurer, aromaterapi m.m.
www.natira.no | post@natira.no | Tlf: 96 50 90 81

 

T2

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 ildsjelen.

Holder
foredrag
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L6

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

Holder
foredrag

 

L14 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

SAGA

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

 

L18
Samin Madsen
Samin har på kort tid blitt en av de ledende innen håndanalyse. Samin kan du
treffe på de fleste messene til Saga-Forlaget.
www.samin.no | samin@samin.no | Tlf: 926 32 670

Holder
foredrag

 

L4 Santara
Medium. Healer og kanaliserer. Holder Kurs i personlig transformasjon.
www.santara.org | nina-alm@hotmail.com | Tlf: 91 77 94 77

 

US4

Sarahkkas Beauty v/Astrid Ingebjørg Swart
Astrid er arvtaker av sjamantradisjonen etter en anerkjent sjaman fra Tana. Hun
har fått bred presseomtale. Hun holder kurs og foredrag i SjamanVeien. Hun gir
healing og utfører lesing av kort på messen.
www.sarahkkasbeauty.no | post@sarahkkasbeauty.no | Tlf: 95 11 21 93

 

S1

ShadowTans
SØKER FORHANDLERE ShadowTans - Endelig et bruningsprodukt som ikke lukter
eller gi skjolder når du påfører det riktig. Vi holder Spraytan Party hjemme hos
kunder, info på hjemmeside. Alle produktene i Shadowtans er 100% organisk, og
inneholder anti-aging. ikke testet på dyr, Sydenbrun året rundt.
http://www.shadowtans.no | info@shadowtans.no | Tlf: 91 75 96 00

 

US-K2 SJ Salgsteam AS
Spekemat. Diverse helseprodukter.

 

L1

Sophia Lea: astrologi, coaching og tarot
Sophia Lea er astrolog, forfatter og NLP coach; har skrevet flere bøker om
astrologi og parforhold, vært fast astrolog for God Morgen Norge og motebladet
Elle, hatt egne tv programmer, og er nå astro-coach i Livsstilspatruljen for bladet
Tara og kursleder for Jomfrureiser.
www.sophialea.no | Tlf: 95 90 66 33

 

A1-2
Spådommen
De beste spåerne samlet på et sted. Utrolig dyktige veiledere som på kort tid er
blitt meget etterspurte.
www.spådommen.no | info@spaadommen.no | Tlf: 82 09 65 00
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L6
Phil Phillips
Clairvoyant-Medium-Tarot. Salg av CD-meditasjon. Holder spennende foredrag om
det å være medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

 

L14 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

 

SAGA

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

 

L18
Samin Madsen
Samin har på kort tid blitt en av de ledende innen håndanalyse. Samin kan du
treffe på de fleste messene til Saga-Forlaget.
www.samin.no | samin@samin.no | Tlf: 926 32 670

Holder
foredrag

 

L4 Santara
Medium. Healer og kanaliserer. Holder Kurs i personlig transformasjon.
www.santara.org | nina-alm@hotmail.com | Tlf: 91 77 94 77

 

US4

Sarahkkas Beauty v/Astrid Ingebjørg Swart
Astrid er arvtaker av sjamantradisjonen etter en anerkjent sjaman fra Tana. Hun
har fått bred presseomtale. Hun holder kurs og foredrag i SjamanVeien. Hun gir
healing og utfører lesing av kort på messen.
www.sarahkkasbeauty.no | post@sarahkkasbeauty.no | Tlf: 95 11 21 93

 

S1

ShadowTans
SØKER FORHANDLERE ShadowTans - Endelig et bruningsprodukt som ikke lukter
eller gi skjolder når du påfører det riktig. Vi holder Spraytan Party hjemme hos
kunder, info på hjemmeside. Alle produktene i Shadowtans er 100% organisk, og
inneholder anti-aging. ikke testet på dyr, Sydenbrun året rundt.
http://www.shadowtans.no | info@shadowtans.no | Tlf: 91 75 96 00

 

US-K2 SJ Salgsteam AS
Spekemat. Diverse helseprodukter.

 

L1

Sophia Lea: astrologi, coaching og tarot
Sophia Lea er astrolog, forfatter og NLP coach; har skrevet flere bøker om
astrologi og parforhold, vært fast astrolog for God Morgen Norge og motebladet
Elle, hatt egne tv programmer, og er nå astro-coach i Livsstilspatruljen for bladet
Tara og kursleder for Jomfrureiser.
www.sophialea.no | Tlf: 95 90 66 33

 

A1-2
Spådommen
De beste spåerne samlet på et sted. Utrolig dyktige veiledere som på kort tid er
blitt meget etterspurte.
www.spådommen.no | info@spaadommen.no | Tlf: 82 09 65 00
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T4
Sunnhet og Ernæring
Skanning med EIS kan kartlegge noen av årsakene til hodepine, overvekt, mangel
på energi osv. Som ernæringsterapeut kan jeg gi råd om ernæring.
ottjo07@gmail.com | Tlf: 95 89 96 40

Holder
foredrag

 

L8/9

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

 

A3 Therese Marie M. Hussein
Vinneren av "Jakten på den 6.sans i 2009" Tarot.

Holder
workshop

N1/11
TRON Syversen - Musikk for avslapning og
velvære
Velkommen til en magisk verden med avslappende musikk fra TRON.
www.tronmusic.no | post@tronmusic.no | Tlf: 63 84 33 30

 

US1 K2

White Lotus / Katerina Alveid
Håndlagde smykker til dame, herre og barn. Disse er laget av ekte sølv,
halvedelstener, krystaller og Swarovski Elements. Fargerike olje- og akrylmalerier i
abstrakt stil. Pyntegjenstander. Jeg lager også smykker og malerier på bestilling
:-)
facebook.com/whitelotus78 | whitelotus78@ymail.com | Tlf: 97 73 10 01

 

N6
Yvette Westrum
Numerologi, livsveiledning og coaching, healing, engleterapi, kanalisering, kurs og
foredrag i Norge og i utlandet, bedriftrådgivning.

Holder
foredrag
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Velkommen til 

Vi møtes på alle Sagamessene!

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

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

Paul`s
Healing
Krystaller

New 
Jana

www.mystica.no

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...
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Velkommen til 

Vi møtes på alle Sagamessene!

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

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

Paul`s
Healing
Krystaller

New 
Jana

www.mystica.no



FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 14. MARS - SAL 1

Spirituell astrologi
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Det jordiske liv og sjelens intensjon. Du er kommet til jorden fordi du ønsket å
erfare det å være deg. På denne reisen ble du utstyrt med en reisehåndbok, som
forteller deg hva din egentlige plan og intensjon med denne reisen er. Din
reisehåndbok, som beskriver din sjels intensjon med ditt jordiske liv, er ditt
personlige horoskop. I dette foredraget vil jeg snakke om sjelens hensikt og plan
med å bli født på en spesiell vibrasjon og frekvens, som vi også kaller Stjernetegn.

12:25 - 13:10

Gratis

Er du klar for en total forandring i ditt liv ved bruk
av Livets Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Sykepleier, biontolog, klarsynt, healer: Måler ubalanser i kroppen. Verstingene finnes
og fjernes ved hjelp av Livets Nøkkel. Er du plaget av f.eks. frykt, redsel, dødsangst,
flyskrekk, redd for edderkopper, rotter og mus osv. Er det ting som stopper deg i
hverdagen? Dette kan måles fysisk og transformeres bort med Livets Nøkkel (Key of
Life). Videre vil jeg fortelle litt om et workshop jeg holder som omhandler ny
bevissthet, livets nøkkel (Key of life), lyskoder, lyspust og auratransformasjon.

13:20 - 14:05

Gratis

Spirituell utvikling sett i lys av ditt horoskop
Holdes av: Hege Haaland

Jeg vil i foredraget belyse hvordan horoskopet gir detaljert veiledning til den enkelte
om hvordan sjelelig og spirituell vekst best skjer.

14:15 - 15:00

Gratis

Indigobarn, Krystallbarn & AuraTransformasjon™
Holdes av: Jorunn Flaata

- Den Nye Tids Energier Jorunn Flaata er Auraformidler™. Hun fikk sin
AuraTransformasjon™ i januar 2008, i en turbulent tid med store forandringer i livet.
Som øyeblikkelig effekt, opplevde hun å bli mer seg selv. I tiden etterpå har hun
erfart intensivert egenutvikling mot å nærme seg sitt eget vesen, sin essens. Jorunn
opplever tiden vi lever i som spennende og utfordrende. Spennende, å være med på
å løfte energifrekvensen på jorda. Utfordrende, de forandringene dette har ført med
seg i forhold til omgangskrets og familie, arbeid, hjemsted. Spennende, mulighetene
dette gir når livet åpner seg for det nye. Jorunn ønsker å leve og virke i den nye tids
energi. Som Auraformidler™ ser hun Auratransformasjon™ som et effektivt verktøy
til å kunne hjelpe mennesker som vil det, opp i frekvens.

15:10 - 15:55

Gratis

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

16:05 - 16:50

Gratis
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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...
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FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 14. MARS - SAL 2

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

12:25 - 13:10

Gratis

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.

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

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

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 14. MARS - SAL 3
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FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 14. MARS - SAL 2

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

12:25 - 13:10

Gratis

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.

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

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

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 14. MARS - SAL 3
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Protection from electromagnetic Stress =
Biovitalspace
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

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

11:30 - 12:15

Gratis

Din Färg-Resa genom Livet
Holdes av: Theresa Blomqvist

Din Personlig Färg-Resa genom Livet". Färgerna påverkar oss varje dag. Theresa
kommer att prata om hur Din färgenergi påverkar dig/oss i vårt liv nu och den
närmaste åren. Några deltagare får ett smakprov på personlig färgtolkning av dina
möjligheter och gåvan som finns i egna färger. Theresas bok ”Colourscope, Din
Personliga Inre Färg” där kan du hitta inspiration till din välgång.
www.colourscope.com

12:25 - 13:10

Gratis

Revitalisation and Rejuvination with Medical
Wellness Hyperthemia, Freshcells and special
infusions
Holdes av: Dr.med. Uwe Reuter, Medical Director and Chief Physician

Regeneration and rejuvenation of the organs bring a full function system reset and
give an active prophylaxis to reduce the danger of and avoid diseases. At first, it
starts with additional diagnostics, special functional diagnostic methods, to
understand how does the body systems work. With the so-called “BioCheck”, a
system of additional blood tests, electromagnetic and temperature regulation tests,
stress tests etc. we can show the current situation of the person. After BioCheck we
start an individually program as a holistic approach to improve health to regenerate
and rejuvenate with naturally remedies, fresh cells, wellness oxygen- hyperthermia,
infusion therapy, changing nutrition etc. Av Dr.med. Uwe Reuter, Medical Director
and Chief Physician Hospital “Klinik im LEBEN” Greiz/Germany German Hospital for
Biological Medicine and Revitalisation

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Allergi og de fem elementer i kinesisk medisin
Holdes av: Kjell Haukland

Foredraget handler om hvordan man kan forstå allergi ikke bare som en genetisk
eller arvelig plage. Men også som en ubalanse som kan forstås og behandles i
fem-element systemet i kinesisk medisin. Verktøyene man da kan bruke ikke bare
akupunktur/ Laser-akupunktur og urter m.m., men også kostholdet samt hvordan
følelsesmessige årsaker og reaksjoner hvirker inn og kan bearbeides.

15:10 - 15:55

Gratis

Kjærlighet og suksess
Holdes av: Yvette Westrum

Et inspirerende foredrag om kjærlighetsenergier, tiltrekning og overflod. Hovedtema
handler om prosesser som hjelper å tiltrekke vår sjelevenn til oss og hvordan skape
et kjærlig og harmonisk forhold.

16:05 - 16:50

Gratis
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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 14. MARS - SAL 4

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

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

11:15 - 12:15

Gratis

Pust deg trygg!
Holdes av: Inge Ås

Pust deg trygg! Pusten avstresser, åpner deg til dine indre ressurser og er livsviktig i
en SELVUtviklingsprosess. Vær med på en pustedrømmereise - og lær av en av
Norges dyktigste innen dette fagfeltet. Inge Ås grunnla ILIANA akademiet for over
30 år siden og har undervist på folkehøyskoler, høyskoler og universitet. Mange
tusen har lært pusteteknikker av henne, og nå kan du oppleve dette selv. ILIANA-
livsveileder Camilla Ekelund vil også vise en massasjepute du kan bruke hjemme.

12:25 - 13:10

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: Jan-Erik Hanssen

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

13:20 - 14:05

Gratis
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Et minikurs i klarsyn
Holdes av: Inge Ås

Visste du at alle har de indre sansene - men at klarsynte ikke alltid ser klart? Lær
om dette og opplev hvordan du selv kan utvikle en sterkere indre intuisjon slik at du
kan ta bedre valg i livet ditt. Inge Ås grunnla ILIANA akademiet for over 30 år siden
og har jobbet med tusenvis av mennesker i disse årene. Hun står for en spiritualitet
med beina på jorda og snakker jordnært om vanskelige tema.

15:10 - 15:55

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.

16:00 - 17:00

Pris: 200,-

Numerologi
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

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

17:10 - 17:55

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 14. MARS - 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

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
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Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

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

Gano.no - Din mentale, åndelig og fysiske balanse
- gjennom kosttilskudd
Holdes av: Stein Kvalheim

Ganoderma, på japansk kalt Reishi: gudinnen for Helse, Livet og Evig ungdom. Du
får oppleve selv hvordan du med fysiske teknikker kan endre din tilstand på noen få
minutter, og oppleve hvordan kosthold kan endre din livsopplevelse og
tilstedeværelse.

15:10 - 15:55

Gratis

Detox of the body - possible variations - intensive,
standard and gentle way
Holdes av: Dr.med. Uwe Reuter, Medical Director and Chief Physician

Natural Medicine looks at the causes of the diseases intoxications of the body.
Biological medicine is regulative not suppressive. At first we start with the so-called
“BioCheck”, a system of additional blood tests, electromagnetic and temperature
regulation tests, stress tests etc. to show the current situation of the human. That
special functional diagnostic method helps to see, how do the body systems work.
For instance, dark field microscopy can give some information about the situation in
the tissue. Than we start an an individually program with infusions as Standard and
naturally remedies as gentle, with colon-cleansing and Hyperthermia, fasts with F.X.
Mayr Medicine as intensive way to detox.

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 14. MARS - SAL 6

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

Å finne årsakene til sykdommer
Holdes av: Nicole Sletvold-Hafenrichter, Heilpraktikerin, Oslo

- en oversikt over biologiske diagnosemuligheter og hva de kan brukes til.
Heilpraktiker Nicole Sletvold-Hafenrichter presenterer yrket heilpraktiker og
samarbeidet mellom heilpraktikere og leger ved "Klinik im Leben" i Tyskland. I tillegg
gir hun et utførlig innblikk i diagnosemulighetene ved klinikken. Det blir også forklart
hvilke muligheter en summasjonsdiagnostikk tilbyr.

14:15 - 15:00

Gratis
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regulation tests, stress tests etc. to show the current situation of the human. That
special functional diagnostic method helps to see, how do the body systems work.
For instance, dark field microscopy can give some information about the situation in
the tissue. Than we start an an individually program with infusions as Standard and
naturally remedies as gentle, with colon-cleansing and Hyperthermia, fasts with F.X.
Mayr Medicine as intensive way to detox.

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 14. MARS - SAL 6

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

Å finne årsakene til sykdommer
Holdes av: Nicole Sletvold-Hafenrichter, Heilpraktikerin, Oslo

- en oversikt over biologiske diagnosemuligheter og hva de kan brukes til.
Heilpraktiker Nicole Sletvold-Hafenrichter presenterer yrket heilpraktiker og
samarbeidet mellom heilpraktikere og leger ved "Klinik im Leben" i Tyskland. I tillegg
gir hun et utførlig innblikk i diagnosemulighetene ved klinikken. Det blir også forklart
hvilke muligheter en summasjonsdiagnostikk tilbyr.

14:15 - 15:00

Gratis
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Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

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

Gano.no - Din mentale, åndelig og fysiske balanse
- gjennom kosttilskudd
Holdes av: Stein Kvalheim

Ganoderma, på japansk kalt Reishi: gudinnen for Helse, Livet og Evig ungdom. Du
får oppleve selv hvordan du med fysiske teknikker kan endre din tilstand på noen få
minutter, og oppleve hvordan kosthold kan endre din livsopplevelse og
tilstedeværelse.

15:10 - 15:55

Gratis

Detox of the body - possible variations - intensive,
standard and gentle way
Holdes av: Dr.med. Uwe Reuter, Medical Director and Chief Physician

Natural Medicine looks at the causes of the diseases intoxications of the body.
Biological medicine is regulative not suppressive. At first we start with the so-called
“BioCheck”, a system of additional blood tests, electromagnetic and temperature
regulation tests, stress tests etc. to show the current situation of the human. That
special functional diagnostic method helps to see, how do the body systems work.
For instance, dark field microscopy can give some information about the situation in
the tissue. Than we start an an individually program with infusions as Standard and
naturally remedies as gentle, with colon-cleansing and Hyperthermia, fasts with F.X.
Mayr Medicine as intensive way to detox.

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 14. MARS - SAL 6

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

Å finne årsakene til sykdommer
Holdes av: Nicole Sletvold-Hafenrichter, Heilpraktikerin, Oslo

- en oversikt over biologiske diagnosemuligheter og hva de kan brukes til.
Heilpraktiker Nicole Sletvold-Hafenrichter presenterer yrket heilpraktiker og
samarbeidet mellom heilpraktikere og leger ved "Klinik im Leben" i Tyskland. I tillegg
gir hun et utførlig innblikk i diagnosemulighetene ved klinikken. Det blir også forklart
hvilke muligheter en summasjonsdiagnostikk tilbyr.

14:15 - 15:00

Gratis
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FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 15. MARS - SAL 1

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

Indigobarn, Krystallbarn & AuraTransformasjon™
Holdes av: Jorunn Flaata

- Den Nye Tids Energier Jorunn Flaata er Auraformidler™. Hun fikk sin
AuraTransformasjon™ i januar 2008, i en turbulent tid med store forandringer i livet.
Som øyeblikkelig effekt, opplevde hun å bli mer seg selv. I tiden etterpå har hun
erfart intensivert egenutvikling mot å nærme seg sitt eget vesen, sin essens. Jorunn
opplever tiden vi lever i som spennende og utfordrende. Spennende, å være med på
å løfte energifrekvensen på jorda. Utfordrende, de forandringene dette har ført med
seg i forhold til omgangskrets og familie, arbeid, hjemsted. Spennende, mulighetene
dette gir når livet åpner seg for det nye. Jorunn ønsker å leve og virke i den nye tids
energi. Som Auraformidler™ ser hun Auratransformasjon™ som et effektivt verktøy
til å kunne hjelpe mennesker som vil det, opp i frekvens.

12:25 - 13:10

Gratis

Spirituell astrologi
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Det jordiske liv og sjelens intensjon. Du er kommet til jorden fordi du ønsket å
erfare det å være deg. På denne reisen ble du utstyrt med en reisehåndbok, som
forteller deg hva din egentlige plan og intensjon med denne reisen er. Din
reisehåndbok, som beskriver din sjels intensjon med ditt jordiske liv, er ditt
personlige horoskop. I dette foredraget vil jeg snakke om sjelens hensikt og plan
med å bli født på en spesiell vibrasjon og frekvens, som vi også kaller Stjernetegn.

13:20 - 14:05

Gratis

Din Färg-Resa genom Livet
Holdes av: Theresa Blomqvist

Din Personlig Färg-Resa genom Livet". Färgerna påverkar oss varje dag. Theresa
kommer att prata om hur Din färgenergi påverkar dig/oss i vårt liv nu och den
närmaste åren. Några deltagare får ett smakprov på personlig färgtolkning av dina
möjligheter och gåvan som finns i egna färger. Theresas bok ”Colourscope, Din
Personliga Inre Färg” där kan du hitta inspiration till din välgång.
www.colourscope.com

14:15 - 15:00

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 15. MARS - SAL 2
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FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 15. MARS - SAL 1

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

Indigobarn, Krystallbarn & AuraTransformasjon™
Holdes av: Jorunn Flaata

- Den Nye Tids Energier Jorunn Flaata er Auraformidler™. Hun fikk sin
AuraTransformasjon™ i januar 2008, i en turbulent tid med store forandringer i livet.
Som øyeblikkelig effekt, opplevde hun å bli mer seg selv. I tiden etterpå har hun
erfart intensivert egenutvikling mot å nærme seg sitt eget vesen, sin essens. Jorunn
opplever tiden vi lever i som spennende og utfordrende. Spennende, å være med på
å løfte energifrekvensen på jorda. Utfordrende, de forandringene dette har ført med
seg i forhold til omgangskrets og familie, arbeid, hjemsted. Spennende, mulighetene
dette gir når livet åpner seg for det nye. Jorunn ønsker å leve og virke i den nye tids
energi. Som Auraformidler™ ser hun Auratransformasjon™ som et effektivt verktøy
til å kunne hjelpe mennesker som vil det, opp i frekvens.

12:25 - 13:10

Gratis

Spirituell astrologi
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Det jordiske liv og sjelens intensjon. Du er kommet til jorden fordi du ønsket å
erfare det å være deg. På denne reisen ble du utstyrt med en reisehåndbok, som
forteller deg hva din egentlige plan og intensjon med denne reisen er. Din
reisehåndbok, som beskriver din sjels intensjon med ditt jordiske liv, er ditt
personlige horoskop. I dette foredraget vil jeg snakke om sjelens hensikt og plan
med å bli født på en spesiell vibrasjon og frekvens, som vi også kaller Stjernetegn.

13:20 - 14:05

Gratis

Din Färg-Resa genom Livet
Holdes av: Theresa Blomqvist

Din Personlig Färg-Resa genom Livet". Färgerna påverkar oss varje dag. Theresa
kommer att prata om hur Din färgenergi påverkar dig/oss i vårt liv nu och den
närmaste åren. Några deltagare får ett smakprov på personlig färgtolkning av dina
möjligheter och gåvan som finns i egna färger. Theresas bok ”Colourscope, Din
Personliga Inre Färg” där kan du hitta inspiration till din välgång.
www.colourscope.com

14:15 - 15:00

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 15. MARS - SAL 2
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Holdes av: Ottar Joakimsen

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

12:25 - 13:10

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 15. MARS - SAL 3

Kjærlighet og suksess
Holdes av: Yvette Westrum

Et inspirerende foredrag om kjærlighetsenergier, tiltrekning og overflod. Hovedtema
handler om prosesser som hjelper å tiltrekke vår sjelevenn til oss og hvordan skape
et kjærlig og harmonisk forhold.

11:30 - 12:15

Gratis

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

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

12:25 - 13:10

Gratis

Allergi og de fem elementer i kinesisk medisin 13:20 - 14:05
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Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

12:25 - 13:10

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 15. MARS - SAL 3

Kjærlighet og suksess
Holdes av: Yvette Westrum

Et inspirerende foredrag om kjærlighetsenergier, tiltrekning og overflod. Hovedtema
handler om prosesser som hjelper å tiltrekke vår sjelevenn til oss og hvordan skape
et kjærlig og harmonisk forhold.

11:30 - 12:15

Gratis

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

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

12:25 - 13:10

Gratis

Allergi og de fem elementer i kinesisk medisin 13:20 - 14:05
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Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

12:25 - 13:10

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 15. MARS - SAL 3

Kjærlighet og suksess
Holdes av: Yvette Westrum

Et inspirerende foredrag om kjærlighetsenergier, tiltrekning og overflod. Hovedtema
handler om prosesser som hjelper å tiltrekke vår sjelevenn til oss og hvordan skape
et kjærlig og harmonisk forhold.

11:30 - 12:15

Gratis

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

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

12:25 - 13:10

Gratis

Allergi og de fem elementer i kinesisk medisin 13:20 - 14:05
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Holdes av: Kjell Haukland

Foredraget handler om hvordan man kan forstå allergi ikke bare som en genetisk
eller arvelig plage. Men også som en ubalanse som kan forstås og behandles i
fem-element systemet i kinesisk medisin. Verktøyene man da kan bruke ikke bare
akupunktur/ Laser-akupunktur og urter m.m., men også kostholdet samt hvordan
følelsesmessige årsaker og reaksjoner hvirker inn og kan bearbeides.

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 15. MARS - SAL 4

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

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

11:30 - 12:15

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: Jan-Erik Hanssen

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

13:20 - 14:05

Gratis

Hvordan kan drømmene fortelle deg hvem du er
og hva du er opptatt av dypest sett?
Holdes av: Inge Ås

Drøm og drømmetolkning er en del av verktøyene som ILIANA akademiet benytter
på kurs og som ILIANA-livsveiledere tilbyr enkeltklienter i SELVutviklingsprosesser.
Det er du som egentlig vet hva symbolene betyr, men du kan lære mye om hvordan
du kan tolke egne drømmer av Inge Ås som har jobbet med dette i over 30 år og
undervist tusenvis av mennesker.

15:10 - 15:55

Gratis
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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
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Holdes av: Kjell Haukland

Foredraget handler om hvordan man kan forstå allergi ikke bare som en genetisk
eller arvelig plage. Men også som en ubalanse som kan forstås og behandles i
fem-element systemet i kinesisk medisin. Verktøyene man da kan bruke ikke bare
akupunktur/ Laser-akupunktur og urter m.m., men også kostholdet samt hvordan
følelsesmessige årsaker og reaksjoner hvirker inn og kan bearbeides.

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 15. MARS - SAL 4

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

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

11:30 - 12:15

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: Jan-Erik Hanssen

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

13:20 - 14:05

Gratis

Hvordan kan drømmene fortelle deg hvem du er
og hva du er opptatt av dypest sett?
Holdes av: Inge Ås

Drøm og drømmetolkning er en del av verktøyene som ILIANA akademiet benytter
på kurs og som ILIANA-livsveiledere tilbyr enkeltklienter i SELVutviklingsprosesser.
Det er du som egentlig vet hva symbolene betyr, men du kan lære mye om hvordan
du kan tolke egne drømmer av Inge Ås som har jobbet med dette i over 30 år og
undervist tusenvis av mennesker.

15:10 - 15:55

Gratis
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FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 15. MARS - SAL 5

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

11:30 - 12:15

Gratis

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.

12:25 - 13:10

Gratis

Numerologi
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

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

13:20 - 14:05

Gratis

Gano.no - Din mentale, åndelig og fysiske balanse
- gjennom kosttilskudd
Holdes av: Stein Kvalheim

Ganoderma, på japansk kalt Reishi: gudinnen for Helse, Livet og Evig ungdom. Du
får oppleve selv hvordan du med fysiske teknikker kan endre din tilstand på noen få
minutter, og oppleve hvordan kosthold kan endre din livsopplevelse og
tilstedeværelse.

15:10 - 15:55

Gratis

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.....

16:05 - 16:50

Gratis

Healingsirkel
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 17:45

Pris: 100,-
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FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 15. MARS - SAL 5

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

11:30 - 12:15

Gratis

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.

12:25 - 13:10

Gratis

Numerologi
Holdes av: Dr.Ivan U. Ghyssaert

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

13:20 - 14:05

Gratis

Gano.no - Din mentale, åndelig og fysiske balanse
- gjennom kosttilskudd
Holdes av: Stein Kvalheim

Ganoderma, på japansk kalt Reishi: gudinnen for Helse, Livet og Evig ungdom. Du
får oppleve selv hvordan du med fysiske teknikker kan endre din tilstand på noen få
minutter, og oppleve hvordan kosthold kan endre din livsopplevelse og
tilstedeværelse.

15:10 - 15:55

Gratis

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.....

16:05 - 16:50

Gratis

Healingsirkel
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 17:45

Pris: 100,-
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FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 15. MARS - SAL 6

Er du klar for en total forandring i ditt liv ved bruk
av Livets Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Sykepleier, biontolog, klarsynt, healer: Måler ubalanser i kroppen. Verstingene finnes
og fjernes ved hjelp av Livets Nøkkel. Er du plaget av f.eks. frykt, redsel, dødsangst,
flyskrekk, redd for edderkopper, rotter og mus osv. Er det ting som stopper deg i
hverdagen? Dette kan måles fysisk og transformeres bort med Livets Nøkkel (Key of
Life). Videre vil jeg fortelle litt om et workshop jeg holder som omhandler ny
bevissthet, livets nøkkel (Key of life), lyskoder, lyspust og auratransformasjon.

12:25 - 13:10

Gratis

Håndanalyse - få et innblikk i hendenes mysterier!
Holdes av: Samin Madsen

Samin Madsen forteller hvordan han jobber med håndanalyse, og hva som kan
skjule seg i linjer og fingeravtrykk. Du kan få en bekreftelse på din situasjon her og
nå, og du kan få hjelp til og finne dine potensialer og evner. Håndanalyse er blitt et
meget viktig verktøy for å kunne fortelle om karaktertrekk, fortid og fremtid for
mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

13:20 - 14:05

Gratis

Mørkefeltanalyse-et verktøy i den moderne
helhetlige analysen for å finne årsaker til
sykdommer
Holdes av: Nicole Sletvold-Hafenrichter, Heilpraktikerin, Oslo

Mørkefeltanalyse er en spesiell betraktning av blodet. Det vitale blodet blir analysert
ved hjelp av et mirkoskop hvor du kan se forskjellige forekomster i blodplasmaet .
Det kan være mulig å avdekke problemer som kan forårsake forskjellige sykdommer.
Den egner seg best hvis man ønsker å forebygge sykdommer, men blir også brukt i
Tyskland for å finne årsakene til sykdommer. Et mikroskop kan vise blodet ditt
tredimensjonalt. Blodet blir lagt under mikroskopet og det ser ut som stjerner på
himmelen, en spennende opplevelse! Blodet blir forstørret 1000 – 1500 ganger.
Bildene er aldri like, de er avhengig av matvanene dine og livsstilen din. Du kan for
eksempel påvirke blodet ditt med å forandre kostholdet eller med å stresse ned.
Foredraget skal gi deg litt mer informasjon om hvordan analysen brukes, hva man
kan finne og hva som kan gjøres med resultatene.

14:15 - 15:00

Gratis
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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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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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