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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
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                  E-mail: britaoasen@bbnett.no

Paul`s
Healing
Krystaller

New 
Jana

www.mystica.no



UTSTILLERLISTE
Alternativmesse Oslo 2016

S2-K3

Access Bars©
Ved en lett berøvelse 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

S2-K3
Access Consciousness
Er ett sett med verktøy som styrker deg til å være den du er! Under messen kan du
prøve Access Bars til en spesial messepris. Det vil også være mulighet til høre
foredrag fra Access Bars Kursholdere om hvordan Access Bars kan bidra til ditt liv.

L10 Adele Leyha, medium & healer
Medium, kanalisering og healing med krystaller. Synsk kunstner.
www.aandekommunikasjon.com | adele.leyha@hotmail.no | Tlf: 917 84 314

Holder
foredrag

N9

Allergiterapi - NAET® - Nambudripad's Allergy
Elimination Techniques i Oslo
Victoria Flatebø, Bachelor i ernæring MFBE og NAET® behandler. NAET metoden
inneholder teknikker fra allopati/skolemedisin, tradisjonell kinesisk medisin,
kiropraktikk og kinesiologi. Les mer på: www.allergiterapi.no

L12
Asbjørn Fenne
Healing. åndehjelper. Medium. Asbjørn har vært på 124 husrens til nå og får også
skriftlige tilbakemeldinger i etterkant på hvor fin og rolig energien har blitt.
asfe@online.no | Tlf: 48 02 57 41

Holder
foredrag

C4

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

Holder
foredrag
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L9

Berit Hagbartsen /Veien Videre
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/Veien-Videre-Berit-Hagbartsen-404212383046987/?fref=ts | Tlf: 93
05 64 73

NB14 Bjørg Søreide
Tarot og Kunstterapi.

N5-7

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

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

N11

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

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

US3
Elyse Spiritual Jewellery
Håndlagde smykker i chakrafarger med relevante krystaller og smykkestener. Styrk
de energiene du ønsker, og pynt deg for både skjønnhet, balanse og velvære.
https://www.facebook.com/Elyse-971191709639799/ | ninafuru@gmail.com

L5
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
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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

F2

Greenpeace
Greenpeace er en uavhengig organisasjon som gjennom ikke-vold og kreative
konfrontasjoner arbeider for å avsløre globale miljøproblemer og tvinge fram de
nødvendige løsningene for en grønn og fredelig framtid. Greenpeace sitt mål er å
ivareta livet på jorda i all sin mangfoldighet.

L3
Healer Åse Helene
Klarsynt healer, og åndelig veileder. Medfødte evner, med sterk intuisjon til
mennesker og dyr.
www.asehelen.com | ahlsuleng@gmail.com | Tlf: 90 63 36 38

Holder
foredrag

N1 Healing Norge
Healing. Salg av diverse vare som stener, cd'er, smykker, englekort, røkelse etc.

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

L6 Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin Hille
Forever Living Products.
aloevera4all.no | kar-hil@online.no | Tlf: 917 35 933

NB4
iMeg
Selger eksklusive krystaller som Moldavitter, Svovelkrystaller og Veracruz Amethyster
mm. Div. smykker, syngeboller og bronsestatuer.

N9B Ingela Teppy Flatin
Filosof og naturforvalter. www.kostholdforfred.no

Holder
foredrag

C3 Jan-Erik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
Klarsyn - Medium - Healing. Kjent fra "Jakten på den 6.sans".
www.skoger-naturterapi.com | jan-erik@skoger-naturterapi.com | Tlf: 41 28 00 30

Holder
foredrag
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NB7
Jongrak Kornerud
Thai Massasje. Fot Hode Nakke og Skuldre. Behandler mot spenninger eller for
avslappende velvære, passer til alle.

L7
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

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

NB5 Latira
Klarsynt/Medium og healer.
www.latira.no | la.tira@hotmail.no | Tlf: 98 60 84 46

Holder
foredrag

L15-16
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

Mystica
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

NB11 Marica
Spirituell kortlegging.
www.marica.online | marica@marica.online | Tlf: 2138 2147
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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.medisinsk-yoga-oslo.no | mediyoga.oslo@gmail.com | Tlf: 99 31 34 37

Holder
foredrag

Etasje
K2

Mystica.no
Udvid din horisont. Du finner kanskje "verktøyet" i nettbutikken vår. Enten du søker
helse, kropp sjel eller sinn. Med min.2000 forskjellige produkter vil de aller fleste
finne noe som interesser. Utvalg: Litteratur, musikk, kort, smykker, krystaller, røkelse,
buddhafigurer m.m.
www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81

Etasje
K2

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

NB1 Ona Lise Lie
Astrolog, tarotlegger, ernæringsterapeut.
http://astrologi-tarot.no | ona_lise@astrologi-tarot.no | Tlf: 47 38 80 27

C2 Past-TV
Paranormal TV-kanal www.past-tv.no

NB7
Phen´s TAROT
Tarot Klarsynt Healing. Vil du vite mer om situasjonen rundt deg? Kjærlighet Jobb
Penger Familie Fortid Nåtid Fremtid? Kortene gir deg veiledning.
skoger-naturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32

C6 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

US1

RGH healer Trine Tanja Gåre
Grunnleggende utøver av Reconnective healing. Kom innom standen for healing,
info, demonstrasjon av frekvensene eller info om kurs i Stockholm med Eric Pearl
mars 2016. Velkommen.
https://www.facebook.com/ttgare/ | ttaga@online.no | Tlf: 99 47 51 52

Holder
foredrag

US-K2 Roland Cross
Velværeprodukter. Nyhet fra USA presenteres for første gang i Norge på messa.

Etasje
K2

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

L13
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
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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

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

Etasje
K1

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

N3
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

NB12
SylviaRo
Dyretolk, Healer, Medium og Reading. Jobber også med Spesialisert/Pedagogisk
Kinesiologi.

S1

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

NB3 Therese Marie M. Hussein
Vinneren av "Jakten på den 6.sans i 2009" Tarot.

Holder
workshop

NB9 Yvette Westrum & 2inspired
Numerologi, healing, engleterapi, livsveiledning, bedriftsrådgivning, kurs m.m.
www.yvettewestrum.com | yvette.westrum@gmail.com | Tlf: 45 09 01 45

Holder
foredrag
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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

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

Etasje
K1

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

N3
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

NB12
SylviaRo
Dyretolk, Healer, Medium og Reading. Jobber også med Spesialisert/Pedagogisk
Kinesiologi.

S1

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

NB3 Therese Marie M. Hussein
Vinneren av "Jakten på den 6.sans i 2009" Tarot.

Holder
workshop

NB9 Yvette Westrum & 2inspired
Numerologi, healing, engleterapi, livsveiledning, bedriftsrådgivning, kurs m.m.
www.yvettewestrum.com | yvette.westrum@gmail.com | Tlf: 45 09 01 45

Holder
foredrag
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Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

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

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30 - 12:15

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis
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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 20. FEBRUAR - SAL 1

Spennende Minikurs i Tarot
Holdes av: Eli Wium

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

11:30 - 12:15

Gratis

Universell Hvit Tids krystall og mineral healing
Holdes av: Adele Leyha

Har du lyst å lære mer om krystallenes kraft? Her får du høre om ulike typer
krystaller, og hvordan man kan rense og bruke dem i det som kalles for universell
Hvit Tids krystall og mineral healing. Foredraget er ved Adele Leyha som er Lærer i
Universell Hvit Tids krystall og mineral healing.

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

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

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

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

15:10 - 15:55

Gratis

Numerologi- nøkkelen til selvinnsikt
Holdes av: Yvette Westrum

Et livlig foredrag om tall og deres påvirkning på vårt liv. Numerologi er læren om
tallenes kraft; dette er det eldste alternative verktøyet som kan hjelpe oss å bli
bedre kjent med oss selv, eller med våre nærmeste. På dette foredraget kan dere
oppdage hvordan kan navn og fødselsdato påvirke vår skjebne, helse, valg av
partneren, valg av yrke osv. Numerologien kan være akkurat den nøkkelen dere
trenger til bevisstgjøring og til å skape store positive forandringer i livet. Kjærlighet
og suksess. Meget inspirerende foredrag om kjærlighet, energier, tiltrekkning og
overflod. Foredraget belyser prosseser som hjelper oss å tiltrekke vår sjeleven, samt
prosseser som er behjelpelige med å skape et kjærlighetsfylt og harmonisk forhold.

16:05 - 16:50

Gratis
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Seanse - Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 20. FEBRUAR - SAL 2

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!

11:30 - 12:15

Pris: 50,-

Latira klarsynt medium
Holdes av: Latira

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

12:25 - 13:10

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

13:20 - 14:05

Gratis

Alt i livet kommer til oss med letthet, glede og
herlighet!
Holdes av: Catrin Alhaug

I over 25 år har Access Consciousness™ styrket tusenvis av mennesker over hele
verden til å oppnå større bevissthet til hva de virkelig ønsker gjennom praktiske
verktøy og teknikker. Grunnlaget for Access™ er Access Bars©. Ved lett berøring av
32 Access Bars© punkter på hodet vil du kunne oppleve at: støy, angst, uro stilner,
spenninger i kropp og bevissthet letter. Hvilket bidrag kunne dette være til ditt liv?

14:15 - 15:00

Gratis
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Seanse - Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 20. FEBRUAR - SAL 2

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!

11:30 - 12:15

Pris: 50,-

Latira klarsynt medium
Holdes av: Latira

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

12:25 - 13:10

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

13:20 - 14:05

Gratis

Alt i livet kommer til oss med letthet, glede og
herlighet!
Holdes av: Catrin Alhaug

I over 25 år har Access Consciousness™ styrket tusenvis av mennesker over hele
verden til å oppnå større bevissthet til hva de virkelig ønsker gjennom praktiske
verktøy og teknikker. Grunnlaget for Access™ er Access Bars©. Ved lett berøring av
32 Access Bars© punkter på hodet vil du kunne oppleve at: støy, angst, uro stilner,
spenninger i kropp og bevissthet letter. Hvilket bidrag kunne dette være til ditt liv?

14:15 - 15:00

Gratis
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Konsert: Avspenning med gong og syngeboller
mm
Holdes av: Maria Andersen og Eva Edwin

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 Medisinsk yoga
og Mindfulness Oslo: Eva Edwin - sykepleier, mediyoga lærer, hypnoterapeut og
mindfulness instruktør og Maria Andersen – mediyoga-, yinyoga- og gongyogalærer.

15:10 - 15:55

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 20. FEBRUAR - SAL 3

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!

12:25 - 13:10

Gratis

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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
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Konsert: Avspenning med gong og syngeboller
mm
Holdes av: Maria Andersen og Eva Edwin

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 Medisinsk yoga
og Mindfulness Oslo: Eva Edwin - sykepleier, mediyoga lærer, hypnoterapeut og
mindfulness instruktør og Maria Andersen – mediyoga-, yinyoga- og gongyogalærer.

15:10 - 15:55

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 20. FEBRUAR - SAL 3

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!

12:25 - 13:10

Gratis

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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
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Konsert: Avspenning med gong og syngeboller
mm
Holdes av: Maria Andersen og Eva Edwin

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 Medisinsk yoga
og Mindfulness Oslo: Eva Edwin - sykepleier, mediyoga lærer, hypnoterapeut og
mindfulness instruktør og Maria Andersen – mediyoga-, yinyoga- og gongyogalærer.

15:10 - 15:55

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 20. FEBRUAR - SAL 3

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!

12:25 - 13:10

Gratis

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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
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Det som ligger skjult for de fleste
Holdes av: Åse Helene Suleng

Healing - hvordan kan det hjelpe, hvordan heale seg selv - og hvorfor det er så
viktig å bevisst ta ansvar for seg selv og bli ett bevisst menneske. Jeg ønsker å dele
noen av mine erfaringer, opplevelser og tanker rundt dette. Velkommen!

15:10 - 15:55

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.

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 20. FEBRUAR - SAL 4

Medisinsk yoga - verktøy for bedre helse, velvære
og selvutvikling
Holdes av: Maria Andersen og Eva Edwin

Maria Andersen, mediyoga og yinyoga lærer vil fortelle deg hvordan yoga kan være
både god medisin og verktøy for å utvikle større bevissthet. Du vil lære enkle
yogiske verktøy som du kan implementere i din hverdag.

12:25 - 13:10

Gratis

ånder og klebeånder
Holdes av: Asbjørn Fenne

Hva er klebeånder? Hvordan kommer de til meg og hvordan jeg hjelper dem videre.
Frivillige fra salen vil få tilbud om å bli renset og healet. Avsluttes med healing fra
salen. Velkommen.

13:20 - 14:05

Pris: 100,-

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

Fra Bioingeniør til Healer, hva skjedde?
Holdes av: Trine Tanja Gåre

Velkommen til foredrag om Reconnective Healing og min vei for å bli RGH healer.
Forteller først om Reconnective healing og promoterer kurs i Stockholm 11.-15.mars.
Deretter vil jeg fortelle om min vei fra å være Bioingeniør. Til å ha CFS/ME i 7 år. For
så å bli frisk med Reconnective healing. Og deretter begynne som healer og bli
registrert og godkjent healer. Til slutt demonstrer jeg kreftene på noen fra publikum.

16:05 - 16:50

Gratis

Alternativmesse Oslo 2016 - Godkjente foredrag / workshops ... http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste...

4 av 11 15.02.16, 15.21

Det som ligger skjult for de fleste
Holdes av: Åse Helene Suleng

Healing - hvordan kan det hjelpe, hvordan heale seg selv - og hvorfor det er så
viktig å bevisst ta ansvar for seg selv og bli ett bevisst menneske. Jeg ønsker å dele
noen av mine erfaringer, opplevelser og tanker rundt dette. Velkommen!

15:10 - 15:55

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.

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 20. FEBRUAR - SAL 4

Medisinsk yoga - verktøy for bedre helse, velvære
og selvutvikling
Holdes av: Maria Andersen og Eva Edwin

Maria Andersen, mediyoga og yinyoga lærer vil fortelle deg hvordan yoga kan være
både god medisin og verktøy for å utvikle større bevissthet. Du vil lære enkle
yogiske verktøy som du kan implementere i din hverdag.

12:25 - 13:10

Gratis

ånder og klebeånder
Holdes av: Asbjørn Fenne

Hva er klebeånder? Hvordan kommer de til meg og hvordan jeg hjelper dem videre.
Frivillige fra salen vil få tilbud om å bli renset og healet. Avsluttes med healing fra
salen. Velkommen.

13:20 - 14:05

Pris: 100,-

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

Fra Bioingeniør til Healer, hva skjedde?
Holdes av: Trine Tanja Gåre

Velkommen til foredrag om Reconnective Healing og min vei for å bli RGH healer.
Forteller først om Reconnective healing og promoterer kurs i Stockholm 11.-15.mars.
Deretter vil jeg fortelle om min vei fra å være Bioingeniør. Til å ha CFS/ME i 7 år. For
så å bli frisk med Reconnective healing. Og deretter begynne som healer og bli
registrert og godkjent healer. Til slutt demonstrer jeg kreftene på noen fra publikum.

16:05 - 16:50

Gratis
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Det som ligger skjult for de fleste
Holdes av: Åse Helene Suleng

Healing - hvordan kan det hjelpe, hvordan heale seg selv - og hvorfor det er så
viktig å bevisst ta ansvar for seg selv og bli ett bevisst menneske. Jeg ønsker å dele
noen av mine erfaringer, opplevelser og tanker rundt dette. Velkommen!

15:10 - 15:55

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.

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 20. FEBRUAR - SAL 4

Medisinsk yoga - verktøy for bedre helse, velvære
og selvutvikling
Holdes av: Maria Andersen og Eva Edwin

Maria Andersen, mediyoga og yinyoga lærer vil fortelle deg hvordan yoga kan være
både god medisin og verktøy for å utvikle større bevissthet. Du vil lære enkle
yogiske verktøy som du kan implementere i din hverdag.

12:25 - 13:10

Gratis

ånder og klebeånder
Holdes av: Asbjørn Fenne

Hva er klebeånder? Hvordan kommer de til meg og hvordan jeg hjelper dem videre.
Frivillige fra salen vil få tilbud om å bli renset og healet. Avsluttes med healing fra
salen. Velkommen.

13:20 - 14:05

Pris: 100,-

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

Fra Bioingeniør til Healer, hva skjedde?
Holdes av: Trine Tanja Gåre

Velkommen til foredrag om Reconnective Healing og min vei for å bli RGH healer.
Forteller først om Reconnective healing og promoterer kurs i Stockholm 11.-15.mars.
Deretter vil jeg fortelle om min vei fra å være Bioingeniør. Til å ha CFS/ME i 7 år. For
så å bli frisk med Reconnective healing. Og deretter begynne som healer og bli
registrert og godkjent healer. Til slutt demonstrer jeg kreftene på noen fra publikum.

16:05 - 16:50

Gratis
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Din 6.sans
Holdes av: Jan-Erik Hanssen

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

12:25 - 13:10

Gratis

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

Pris: 100,-

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.

14:15 - 15:15

Pris: 200,-

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

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

15:25 - 16:10

Gratis

Synsk Tegne-medium seanse
Holdes av: Adele Leyha

Alle har vi en åndelig veileder som er med oss hele livet. Denne veileder kalles også
for hovedguide. Vi har også guider som er med oss i deler av livet. Og vi har de
hjelperne som har levd sammen med deg som menneske, og som har dødd og gått
over til den andre siden. De kan også komme innom på besøk. I denne seansen vil
Adele Leyha formidle beskjeder med tegning fra noen av dem. Guidene vil ellers
sende Healing rundt i rommet når dette foregår.

16:20 - 17:05

Gratis
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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.

17:15 - 18:00

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 21. FEBRUAR - SAL 1

Spennende Minikurs i Tarot
Holdes av: Eli Wium

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

11:30 - 12:15

Gratis

Alt i livet kommer til oss med letthet, glede og
herlighet!
Holdes av: Catrin Alhaug

I over 25 år har Access Consciousness™ styrket tusenvis av mennesker over hele
verden til å oppnå større bevissthet til hva de virkelig ønsker gjennom praktiske
verktøy og teknikker. Grunnlaget for Access™ er Access Bars©. Ved lett berøring av
32 Access Bars© punkter på hodet vil du kunne oppleve at: støy, angst, uro stilner,
spenninger i kropp og bevissthet letter. Hvilket bidrag kunne dette være til ditt liv?

12:25 - 13:10

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.

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

ånder og klebeånder
Holdes av: Asbjørn Fenne

Hva er klebeånder? Hvordan kommer de til meg og hvordan jeg hjelper dem videre.
Frivillige fra salen vil få tilbud om å bli renset og healet. Avsluttes med healing fra
salen. Velkommen.

15:10 - 15:55

Pris: 100,-
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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.
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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

ånder og klebeånder
Holdes av: Asbjørn Fenne

Hva er klebeånder? Hvordan kommer de til meg og hvordan jeg hjelper dem videre.
Frivillige fra salen vil få tilbud om å bli renset og healet. Avsluttes med healing fra
salen. Velkommen.

15:10 - 15:55

Pris: 100,-
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Mediumseanse med Adele Leyha
Holdes av: Adele Leyha

Adele Leyha forteller litt om hvordan det er å være et medium. Kunne du tenke deg
å fått en hilsen i fra åndeverden? Adele Leyha vil holde en liten seanse hvor hun
formidler beskjeder fra hjelpere og dyr i åndeverden, til noen av publikum i salen.

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 21. FEBRUAR - SAL 2

Kosthold for fred
Holdes av: Ingela Teppy Flatin

Må vi spise dyr? Will Tuttle så på moren ved bordet. Han var barn. Hun nikket
bekreftende. Proteinmangel er farlig. Dermed fortsatte Will å spise dyr, men den
nagende uroen vedvarte og utviklet seg til å bli et livskall. Kosthold for fred er
resultatet i bokform der leseren tas med på en rikholdig reise gjennom historie,
biologi, medisin, religion, vitenskap, mytologi, systemteori, jordbruk og filosofi. Som
filosofer og humanister før han – Pythagoras, da Vinci, Schweitzer, Gandhi, Tolstoj
og andre – foreslår Tuttle at våre dyrespisende vaner avspeiler en fordums
verdensanskuelse. For om lag 10 000 år siden temmet mennesker de første dyrene
og begynte å gjete dem. Dette var begynnelsen på et tanke- og handlingsmønster
som gjorde mennesker til jordas herskere. Våre åndsliv og samfunnsliv preges også
dypt av vår herskermodus. «Så lenge det er slaktehus, vil det være slagmarker»,
skrev Leo Tolstoj. Will Tuttle utdyper dette og foreslår hvordan vi som art kan utvikle
vår bevissthet slik at vi blir friere, mer intelligente, kjærlige og lykkelige gjennom
valgene vi tar hver dag. Kosthold for fred overrasker og provoserer, men er i bunn
og grunn en håpefull bok som beskriver en alternativ

12:25 - 13:10

Gratis

Kosthold og sykdommer
Holdes av: Ottar Joakimsen

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

14:15 - 15:00

Gratis

Konsert: Avspenning med gong og syngeboller
mm
Holdes av: Maria Andersen og Eva Edwin

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 Medisinsk yoga
og Mindfulness Oslo: Eva Edwin - sykepleier, mediyoga lærer, hypnoterapeut og
mindfulness instruktør og Maria Andersen – mediyoga-, yinyoga- og gongyogalærer.

15:10 - 15:55

Gratis
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16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 21. FEBRUAR - SAL 2
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12:25 - 13:10

Gratis
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Gratis

Konsert: Avspenning med gong og syngeboller
mm
Holdes av: Maria Andersen og Eva Edwin
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Gratis
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Latira klarsynt medium
Holdes av: Latira

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 21. FEBRUAR - SAL 3

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

Det som ligger skjult for de fleste
Holdes av: Åse Helene Suleng

Healing - hvordan kan det hjelpe, hvordan heale seg selv - og hvorfor det er så
viktig å bevisst ta ansvar for seg selv og bli ett bevisst menneske. Jeg ønsker å dele
noen av mine erfaringer, opplevelser og tanker rundt dette. Velkommen!

12:25 - 13:10

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges mest
erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har mange utdannelser i healing,
selvutvikling o.l. og har nå til sist utviklet og kanalisert sitt eget nye healingsystem
med en kraftig energi og mange gode teknikker. Borak Lovian forklarer healing ut fra
sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften underveis. Du får også kjenne
på dine egne healingevner og hvordan tankekraften vår kan påvirke oss. De som
ønsker kan skrive seg opp og få en gratis fellesfjernhealing etter messa for å kjenne
healing i praksis.

13:20 - 14:05

Gratis

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

14:15 - 15:00

Gratis
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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

Fra Bioingeniør til Healer, hva skjedde?
Holdes av: Trine Tanja Gåre

Velkommen til foredrag om Reconnective Healing og min vei for å bli RGH healer.
Forteller først om Reconnective healing og promoterer kurs i Stockholm 11.-15.mars.
Deretter vil jeg fortelle om min vei fra å være Bioingeniør. Til å ha CFS/ME i 7 år. For
så å bli frisk med Reconnective healing. Og deretter begynne som healer og bli
registrert og godkjent healer. Til slutt demonstrer jeg kreftene på noen fra publikum.

15:10 - 15:55

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!

16:05 - 16:50

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 21. FEBRUAR - SAL 4

Universell hvit tids healing
Holdes av: Adele Leyha

Denne healingformen er veldig i samklang med mennesket og den tiden vi nå lever
i. Adele Leyha informerer og demonstrerer denne healingformen slik at alle får
muligheten til å se og oppleve litt av de positive energiene i denne healingformen.

12:25 - 13:10

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.

13:20 - 14:05

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.

14:15 - 15:00

Gratis
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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

15:55 - 16:40

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 21. FEBRUAR - SAL 5

Hva er fenomenet "stress" og hvordan det påvirker
din kropp, sinn og sjel?
Holdes av: Maria Andersen og Eva Edwin

Hvilke følelser kan ligge under når du opplever stress? Hva skjer i kroppen din under
stress: Hvordan påvirkes ditt nerve-, respirasjon-, lymfesystem, bindevev mm. Og
hvordan påvirker det ditt sinn. Maria Andersen, massasje- og bindevevsterapeut,
lymfemassør, akupressør, healer og yogalærer vil vise deg enkle verktøy som kan
gjøres i hverdagen for å komme ut fra den negative sirkelen.

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

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

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.....

15:10 - 15:55

Pris: 100,-

Alternativmesse Oslo 2016 - Godkjente foredrag / workshops ... http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste...

10 av 11 15.02.16, 15.21

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

15:55 - 16:40

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 21. FEBRUAR - SAL 5

Hva er fenomenet "stress" og hvordan det påvirker
din kropp, sinn og sjel?
Holdes av: Maria Andersen og Eva Edwin

Hvilke følelser kan ligge under når du opplever stress? Hva skjer i kroppen din under
stress: Hvordan påvirkes ditt nerve-, respirasjon-, lymfesystem, bindevev mm. Og
hvordan påvirker det ditt sinn. Maria Andersen, massasje- og bindevevsterapeut,
lymfemassør, akupressør, healer og yogalærer vil vise deg enkle verktøy som kan
gjøres i hverdagen for å komme ut fra den negative sirkelen.

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

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

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.....

15:10 - 15:55

Pris: 100,-

Alternativmesse Oslo 2016 - Godkjente foredrag / workshops ... http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste...

10 av 11 15.02.16, 15.21



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

15:55 - 16:40

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 21. FEBRUAR - SAL 5

Hva er fenomenet "stress" og hvordan det påvirker
din kropp, sinn og sjel?
Holdes av: Maria Andersen og Eva Edwin

Hvilke følelser kan ligge under når du opplever stress? Hva skjer i kroppen din under
stress: Hvordan påvirkes ditt nerve-, respirasjon-, lymfesystem, bindevev mm. Og
hvordan påvirker det ditt sinn. Maria Andersen, massasje- og bindevevsterapeut,
lymfemassør, akupressør, healer og yogalærer vil vise deg enkle verktøy som kan
gjøres i hverdagen for å komme ut fra den negative sirkelen.

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

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

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.....

15:10 - 15:55

Pris: 100,-
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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.

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

Side 11 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...
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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...
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Tarot i hverdagen, Hvem-hva-når? GRATIS
Holdes av: Elisabeth Bokheim

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

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