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UTSTILLERLISTE
Alternativmesse Sandnes 2015

U9

Acess Bars
Hva er Acess Bars: Man holder 32 punkter på hodet der gamle tankemønstre
holder til, og ved berøring så frigjøres energi. Det er som å slette harddisken for
gammalt skrot som ikke gagner en mer. Er en herlig, beroligende teknikk som kan
skape stor endring i folks liv.

 

N12

Anita Helen Rasmussen
Medium, klarsyn & healer. Var med i Jakten på den 6 sans 2011 og fikk 2 plass.
Healing, samtale, regresjon og readinger. Har kontakt med den andre siden. Salg
av bok.
www.anitahrasmussen.com | arteamfr@online.no | Tlf: 47 70 76 96

Holder
foredrag

 

N5 Bodil Einang
Healing. Godkjent Healer fra Det Norske Healerforbund.
www.healerkonsulenten.no | bodil@healerkonsulenten.no | Tlf: 905 26 634

 

G13
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

 

Q3

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

 

N10
Bowenterapeutene, Bowen Norge –
www.bowennorge.no
Bowen Akademiet, – www.bowen-akademiet.no Bowen Teknikken. Vibeke Brems,
Tel. 922 10451 E-post: vibekebrems@gmail.com

Holder
foredrag

 

Alternativmesse Sandnes 2015 - Godkjente Utstillere - feeling... http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_utstillerliste_t...

1 av 5 07.04.15, 09.19

I1
Ca’luna Vital- Energy Feng Shui Academy
Feng Shui Master Maianne L. Petersen tilbyr: Feng Shui indretning -
konsultasjoner, Feng Shui produkter, Feng Shui bøker m.m.
www.caluna.dk | caluna@caluna.dk | Tlf: +45 8682 8688

 

Q1
Cante Waste Oyate - good heart people,
godhjertede folk
Original Indianer kunst og utstyr.
lakotatrail.no | kvassen@online.no | Tlf: 90 88 03 83

 

G12
Cosmopharma
Salg av hud-, hår-, helseprodukter og makeup. Ingrediensene i våre produkter er
av de beste innen naturlig kosmetikk.

 

N1

Dr.Henning Hai Lee Yang
Spåmann - Dr. Henning Hai Lee Yang er ekspert i Astrologi, Hånd og
Ansiktsanalyse. Han kan gi deg svar på alt du måtte ha og kan hjelpe deg å se og
løse problemene dine ved å gi deg en spennende Livsanalyse. Han er Norges og
verdenskjent for sine spådommer, og han ser frem til å slå av en prat med
www.yangz.com | yangz@yangz.com

Holder
foredrag

 

U7

Eckankar
ECKANKAR er et livssyn som legger vekt på personlige erfaringer som en naturlig
vei tilbake til Gud. Dine daglige erfaringer, og ikke minst dine nattlige drømmer,
har en betydning og en hensikt.
www.eckankar.no | info@Eckankar.no | Tlf: 978 73 892

Holder
foredrag

 

U3/U16

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

 

G2 Eli Wium
Klarsynt. Tarot Veiledning. Salg av runer, alvekort og tarotkort.
www.eliwium.no | skogstroll36@hotmail.com | Tlf: 41 90 80 90

Holder
foredrag

 

U9

Energetix Magnetsmykker
Energetix er et tysk firma, som begynte å produsere magnetterapi-smykker i år
2002. I mars 2003 ble de registrert som CLASS 1 i EU innenfor medisinske
oppfinnelser. Energetix neodynamiske magneter er meget dyre å fremstille og
fremstilles kun i små størrelser, som ofte brukes i smykker.
www.nina.energetix.tv | energetix@sklbb.no | Tlf: 920 26 687

 

Q2

Freddy Larsen
Salg av produkter som: krystaller, tromlet sten, slipt sten, mineraler, grotter og
geoder, smykker, øredobber, ringer, fossiler, meteoritter, lamper, telysholdere,
aromalamper, pendler, chipskjeder, chipsarmbånd, steinstrenger, dyrefigurer,
engler, kuler, pyramider, hjerter m.m.
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I1
Ca’luna Vital- Energy Feng Shui Academy
Feng Shui Master Maianne L. Petersen tilbyr: Feng Shui indretning -
konsultasjoner, Feng Shui produkter, Feng Shui bøker m.m.
www.caluna.dk | caluna@caluna.dk | Tlf: +45 8682 8688

 

Q1
Cante Waste Oyate - good heart people,
godhjertede folk
Original Indianer kunst og utstyr.
lakotatrail.no | kvassen@online.no | Tlf: 90 88 03 83

 

G12
Cosmopharma
Salg av hud-, hår-, helseprodukter og makeup. Ingrediensene i våre produkter er
av de beste innen naturlig kosmetikk.

 

N1

Dr.Henning Hai Lee Yang
Spåmann - Dr. Henning Hai Lee Yang er ekspert i Astrologi, Hånd og
Ansiktsanalyse. Han kan gi deg svar på alt du måtte ha og kan hjelpe deg å se og
løse problemene dine ved å gi deg en spennende Livsanalyse. Han er Norges og
verdenskjent for sine spådommer, og han ser frem til å slå av en prat med
www.yangz.com | yangz@yangz.com

Holder
foredrag

 

U7

Eckankar
ECKANKAR er et livssyn som legger vekt på personlige erfaringer som en naturlig
vei tilbake til Gud. Dine daglige erfaringer, og ikke minst dine nattlige drømmer,
har en betydning og en hensikt.
www.eckankar.no | info@Eckankar.no | Tlf: 978 73 892

Holder
foredrag

 

U3/U16

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

 

G2 Eli Wium
Klarsynt. Tarot Veiledning. Salg av runer, alvekort og tarotkort.
www.eliwium.no | skogstroll36@hotmail.com | Tlf: 41 90 80 90

Holder
foredrag

 

U9

Energetix Magnetsmykker
Energetix er et tysk firma, som begynte å produsere magnetterapi-smykker i år
2002. I mars 2003 ble de registrert som CLASS 1 i EU innenfor medisinske
oppfinnelser. Energetix neodynamiske magneter er meget dyre å fremstille og
fremstilles kun i små størrelser, som ofte brukes i smykker.
www.nina.energetix.tv | energetix@sklbb.no | Tlf: 920 26 687

 

Q2

Freddy Larsen
Salg av produkter som: krystaller, tromlet sten, slipt sten, mineraler, grotter og
geoder, smykker, øredobber, ringer, fossiler, meteoritter, lamper, telysholdere,
aromalamper, pendler, chipskjeder, chipsarmbånd, steinstrenger, dyrefigurer,
engler, kuler, pyramider, hjerter m.m.
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U11
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

 

B5 Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin Hille
Forever Living Products.
aloevera4all.no | kar-hil@online.no | Tlf: 917 35 933

 

N2 Inghild Vea Klungtvedt
Klarsynt/Healer/Medium.
www.inghildvea.com | inghildvea@hotmail.com | Tlf: 98 84 63 20

 

N4

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

Holder
foredrag

 

B2
Jansen Energibalanse
Healer & Coach v/ Linn H. Jansen. E-mail: post@energibalanse.com
www.energibalanse.com
www.energibalanse.com | post@energibalanse.com | Tlf: 90 66 91 83

Holder
foredrag

 

N7 Karita F
Kanalisering.
annbritflo@gmail.no

Holder
foredrag

 

N6 Klarsyn med Hilde-Karin
Numerologi Tarot
www.hildekarin.no | hildekarin.no@gmail.com

 

Kun
foredrag

Marte Andersen Jacobsen
Sexolog, utøver tantrisk terapeutisk healing massasje, livsveiledning, kanalisering
og tarot.

Holder
foredrag
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U11
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

 

B5 Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin Hille
Forever Living Products.
aloevera4all.no | kar-hil@online.no | Tlf: 917 35 933

 

N2 Inghild Vea Klungtvedt
Klarsynt/Healer/Medium.
www.inghildvea.com | inghildvea@hotmail.com | Tlf: 98 84 63 20

 

N4

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

Holder
foredrag

 

B2
Jansen Energibalanse
Healer & Coach v/ Linn H. Jansen. E-mail: post@energibalanse.com
www.energibalanse.com
www.energibalanse.com | post@energibalanse.com | Tlf: 90 66 91 83

Holder
foredrag

 

N7 Karita F
Kanalisering.
annbritflo@gmail.no

Holder
foredrag

 

N6 Klarsyn med Hilde-Karin
Numerologi Tarot
www.hildekarin.no | hildekarin.no@gmail.com

 

Kun
foredrag

Marte Andersen Jacobsen
Sexolog, utøver tantrisk terapeutisk healing massasje, livsveiledning, kanalisering
og tarot.

Holder
foredrag
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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

 

B3

Naomi Sol
Supreme Teacher og Hovedlærer for Universiell Hvit Tids Healing og Kirurgisk
Healing i Norge. Medium, ser og snakker med guider/hjelpere. Ser tidligere liv og
fremtiden. Finner dyr. Kjent i media.
www.naomisol.no | post@naomisol.no | Tlf: 92 23 14 79

Holder
foredrag
Holder

workshop

NATIRA
Natira.no
Nettbutikk med fokus på 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

 

T3
PerVitam
Kurstilbyder i Norge og utlandet innen mindfulness, meditasjon, livsstilsendring,
motivasjon osv.
www.facebook.com/pages/PerVitam/1508046119413338 | gn@pervitam.no | Tlf: 93 62 02 46

 

N3
Phil Phillips
Clairvoyant-Medium-Tarot. Salg av CD-meditasjon. Holder spennende foredrag om
det å være medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

 

U6 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

 

U10
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

 

U1/U2

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

 

N9

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

 

I1 Steffen Petersen Holder
foredrag
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Supreme Teacher og Hovedlærer for Universiell Hvit Tids Healing og Kirurgisk
Healing i Norge. Medium, ser og snakker med guider/hjelpere. Ser tidligere liv og
fremtiden. Finner dyr. Kjent i media.
www.naomisol.no | post@naomisol.no | Tlf: 92 23 14 79

Holder
foredrag
Holder

workshop

NATIRA
Natira.no
Nettbutikk med fokus på 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

 

T3
PerVitam
Kurstilbyder i Norge og utlandet innen mindfulness, meditasjon, livsstilsendring,
motivasjon osv.
www.facebook.com/pages/PerVitam/1508046119413338 | gn@pervitam.no | Tlf: 93 62 02 46

 

N3
Phil Phillips
Clairvoyant-Medium-Tarot. Salg av CD-meditasjon. Holder spennende foredrag om
det å være medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

 

U6 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
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Saga Marketing AS
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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
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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
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foredrag
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Steffen Petersen, professions bachelor i fødevare-teknologi gikk ned 59 kg på 2 år
- kun ved å skifte livsstil. Lær deg det du også!  

U12

SuperPotensial Akademiet
Kenneth Soares er visjonær og grunnlegger av SuperPotensial Akademiet, og er
en seriøs aktør innen alternativ utdanning, mentaltrening og selvutvikling.
Akademiet tilbyr kurs og utdanning innen Hypnoterapi & Regresjon, EFT, NLP og
Coaching.
www.superpotensialakademiet.no | post@superpotensial.no | Tlf: 99 71 28 50

Holder
foredrag

 

U8
UFO-Rogaland Kosmisk broderskap
UFO – Rogaland formål er å behandle og informere om uvanlige iakttakelser og
allmennvitenskapelige emner, seriøst samarbeide med foreninger, institusjoner,
media og myndigheter i inn – og i utland alt etter behov.

Holder
foredrag

 

G1

Yogastudio & Kunst
Kunst og Yoga. Kunst utstilling av Christoffer Jaarvik Hetland.
https://marinachris.wordpress.com/ - https://www.facebook.com
/christoffer.jaarvikhetland - cissicow@hotmail.com - Tlf : 46659411 https://nb-
no.facebook.com/marinasandeyoga
sandemarina@hotmail.com | Tlf: 959 77 278
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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 11. APRIL - SAL 1

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

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

11:15 - 12:15

Gratis

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

Styr dine tanker = Styr ditt liv
Holdes av: Kenneth Soares

Er du klar for en mental vitamininnsprøytning? Tankene styrer følelsene dine, og
følelsene styrer hva du gjør med livet ditt. Hva er hemmeligheten for å ta styringen?
Svaret har potensial til å snu opp ned på det du tenker om deg selv og livet ditt! Du
vil få oppleve hva tankene dine kan gjøre med kroppen din. Få en real
selvtillits-boost og gå smilende ut fra dette foredraget med mer tro på deg og selv
og din fremtid!

13:20 - 14:05

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.

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

Beskjeder fra guidene
Holdes av: Karita F

Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et
impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre
siden.

16:05 - 16:50

Gratis
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Seanse - Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 11. APRIL - SAL 2

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.

11:30 - 12:15

Gratis

Et spennende møte
Holdes av: Anita Helen Rasmussen

Møt Anita Helen Rasmussen. Deltatt og ble nr 2 i Jakten på den 6 sans 2011.
Skrevet boken Beskjeder fra den andre siden og Min indre sannhet. Foredraget er en
reise i Anitas liv med temaer som Energier, Orber, barneår med evner, kontakt med
de som er døde, beskjeder fra åndeverden, hvordan leve med slike evner og saker
hun har jobbet med f.eks det å finne mennesker som er savnet . Velkommen!

12:25 - 13:10

Gratis

HU – en åndelig øvelse til å finne ro i hverdagen
Holdes av: Audun Holvik

HU synges høyt eller stille, og er et allsidig åndelig "verktøy" for å åpne hjertet og
finne ro og balanse i alle situasjoner.

13:20 - 14:05

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

14:15 - 15:00

Gratis

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

15:10 - 15:55

Gratis
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Seanse - Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 11. APRIL - SAL 2

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.

11:30 - 12:15

Gratis

Et spennende møte
Holdes av: Anita Helen Rasmussen

Møt Anita Helen Rasmussen. Deltatt og ble nr 2 i Jakten på den 6 sans 2011.
Skrevet boken Beskjeder fra den andre siden og Min indre sannhet. Foredraget er en
reise i Anitas liv med temaer som Energier, Orber, barneår med evner, kontakt med
de som er døde, beskjeder fra åndeverden, hvordan leve med slike evner og saker
hun har jobbet med f.eks det å finne mennesker som er savnet . Velkommen!

12:25 - 13:10

Gratis

HU – en åndelig øvelse til å finne ro i hverdagen
Holdes av: Audun Holvik

HU synges høyt eller stille, og er et allsidig åndelig "verktøy" for å åpne hjertet og
finne ro og balanse i alle situasjoner.

13:20 - 14:05

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

14:15 - 15:00

Gratis

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

15:10 - 15:55

Gratis
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mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

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.

16:05 - 16:50

Gratis

Energipsykologisk healing med EFT
Holdes av: Kenneth Soares

I tillegg til vår fysiske kropp har vi også et energifelt. Alt du har opplevd i livet ditt er
lagret i hjernen og i dette feltet. Disse opplevelsene påvirker deg ubevisst og
influerer valgene du tar, reaksjonsmåter, forestillinger om livet, selvtillit, uvaner og
livskvalitet. EFT er en teknikk som «renser» energifeltet ved å få hjernen til å lage
nye nevrologiske koblinger som påvirker deg positivt. Jeg vil dele historier om
mennesker som har blitt fri fra angst, ME, overspising, allergi, traumer, smerter og
mer. EFT virker!

17:00 - 17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 11. APRIL - SAL 3

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.

11:30 - 12:25

Pris: 50,-

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

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

12:25 - 13:10

Gratis

Kirurgisk healing
Holdes av: Naomi Sol

Kirurgisk Healing er en spesiell form for healing der man går inn i Energikroppen til
klienten og fjerner sperrer og blokkeringer med Kirurgiske inngrep. Disse inngrepene
gjør man ved hjelp av energi instrumenter som tildels ligner konvensjonelt kirurgisk
utstyr. (Disse instrumentene er ikke fysiske.) Inngrepene i energikroppen skjer uten
en dråpe blod. Hjelperne våre og andre åndelige vesener har en fremtredende roller
under disse operasjonene. Foredraget avsluttes med demonstrasjon av kirurgisk
healing på frivillige.

13:20 - 14:05

Gratis
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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...

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



mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

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.

16:05 - 16:50

Gratis

Energipsykologisk healing med EFT
Holdes av: Kenneth Soares

I tillegg til vår fysiske kropp har vi også et energifelt. Alt du har opplevd i livet ditt er
lagret i hjernen og i dette feltet. Disse opplevelsene påvirker deg ubevisst og
influerer valgene du tar, reaksjonsmåter, forestillinger om livet, selvtillit, uvaner og
livskvalitet. EFT er en teknikk som «renser» energifeltet ved å få hjernen til å lage
nye nevrologiske koblinger som påvirker deg positivt. Jeg vil dele historier om
mennesker som har blitt fri fra angst, ME, overspising, allergi, traumer, smerter og
mer. EFT virker!

17:00 - 17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 11. APRIL - SAL 3

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.

11:30 - 12:25

Pris: 50,-

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

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

12:25 - 13:10

Gratis

Kirurgisk healing
Holdes av: Naomi Sol

Kirurgisk Healing er en spesiell form for healing der man går inn i Energikroppen til
klienten og fjerner sperrer og blokkeringer med Kirurgiske inngrep. Disse inngrepene
gjør man ved hjelp av energi instrumenter som tildels ligner konvensjonelt kirurgisk
utstyr. (Disse instrumentene er ikke fysiske.) Inngrepene i energikroppen skjer uten
en dråpe blod. Hjelperne våre og andre åndelige vesener har en fremtredende roller
under disse operasjonene. Foredraget avsluttes med demonstrasjon av kirurgisk
healing på frivillige.

13:20 - 14:05

Gratis
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Tantriske hemmeligheter for menn og kvinner
Holdes av: Marte Andersen Jacobsen

Hvorfor har vi i vesten et så forvrengt bilde av hva seksualitet er. Dette foredraget vil
omhandle tips og hemmeligheter om seksualitet som vi ikke tenker over i våres liv.
Hvordan kan menn og kvinner beholde livskraften, den sterke seksuelle energien.
Marte Andersen Jacobsen: sexolog, utøver tantrisk terapeutisk healing massasje,
livsveiledning, kanalisering og tarot.

14:15 - 15:00

Gratis

Hva mener vi egentlig med et liv i balanse?
Holdes av: Linn H.Jansen

Det er ikke lenger nok å ha suksess i jobben, være den beste kjæresten, være
supersprek og den perfekte forelder. Alt dette skal man helst være mens man er i
fullstendig balanse. Men, hva legger vi i dette begrepet?

15:10 - 15:55

Gratis

Frigjørelse fra seksuelle blokkeringer et foredrag
for kvinner om tantra
Holdes av: Marte Andersen Jacobsen

Vi vet alle at stress fører til en negativ spenning i kroppen. Disse spenningene
blokkerer både sirkulasjon av blodet og mye av energien vår. De sterkeste
refleksologi punktene på kroppen, finner vi i de seksuelle organene hvor mye av
stress og traumer er lagret. Disse blokkeringer skaper hindringer hvordan vi
opplever seksuell glede og muligheten til å oppleve langvarig og intense orgasmer.
Tantrisk terapeutisk massasje er å sikre fri sirkulasjon av denne energien. Målet med
behandlingen er å skape en tilstand for kvinner der de kommer i kontakt med sin
fundamentale energi, Shakti, der hun kan slippe løs og kanalisere energien opp til de
høyeste chakraene.

16:05 - 16:50

Gratis

UFO-Rogaland
Holdes av: Sven Kåre Helland

UFO. Observasjoner. Hva er UFO? Historien om UFO-Rogaland. Bevissthetsforskjeller.
Energi. Opplevelse av vår virkelighet.

17:00 - 17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 12. APRIL - 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
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Tantriske hemmeligheter for menn og kvinner
Holdes av: Marte Andersen Jacobsen

Hvorfor har vi i vesten et så forvrengt bilde av hva seksualitet er. Dette foredraget vil
omhandle tips og hemmeligheter om seksualitet som vi ikke tenker over i våres liv.
Hvordan kan menn og kvinner beholde livskraften, den sterke seksuelle energien.
Marte Andersen Jacobsen: sexolog, utøver tantrisk terapeutisk healing massasje,
livsveiledning, kanalisering og tarot.

14:15 - 15:00

Gratis

Hva mener vi egentlig med et liv i balanse?
Holdes av: Linn H.Jansen

Det er ikke lenger nok å ha suksess i jobben, være den beste kjæresten, være
supersprek og den perfekte forelder. Alt dette skal man helst være mens man er i
fullstendig balanse. Men, hva legger vi i dette begrepet?

15:10 - 15:55

Gratis

Frigjørelse fra seksuelle blokkeringer et foredrag
for kvinner om tantra
Holdes av: Marte Andersen Jacobsen

Vi vet alle at stress fører til en negativ spenning i kroppen. Disse spenningene
blokkerer både sirkulasjon av blodet og mye av energien vår. De sterkeste
refleksologi punktene på kroppen, finner vi i de seksuelle organene hvor mye av
stress og traumer er lagret. Disse blokkeringer skaper hindringer hvordan vi
opplever seksuell glede og muligheten til å oppleve langvarig og intense orgasmer.
Tantrisk terapeutisk massasje er å sikre fri sirkulasjon av denne energien. Målet med
behandlingen er å skape en tilstand for kvinner der de kommer i kontakt med sin
fundamentale energi, Shakti, der hun kan slippe løs og kanalisere energien opp til de
høyeste chakraene.

16:05 - 16:50

Gratis

UFO-Rogaland
Holdes av: Sven Kåre Helland

UFO. Observasjoner. Hva er UFO? Historien om UFO-Rogaland. Bevissthetsforskjeller.
Energi. Opplevelse av vår virkelighet.

17:00 - 17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 12. APRIL - 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
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Tidligere liv og livet mellom livene
Holdes av: Kenneth Soares

For noen er det helt uhørt at vi lever flere liv som samme sjel i forskjellige kropper i
forskjellige tidsepoker. For andre er det helt logisk. Hvor er sjelen og hva gjør vi før
vi kommer tilbake i en ny fysisk kropp? I min jobb guider jeg mennesker tilbake til
tidligere liv for å gi slipp på traumer, angst, fobier, smerter, etc. og for å hente
ressurser som de har hatt i tidligere liv. Jeg vil dele slike erfaringer og historier med
deg. Og jeg vil demonstrere en metode der vi kan spørre underbevisstheten vår om
hvor mange tidligere liv vi har levd.

12:25 - 13:10

Gratis

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

Beskjeder fra guidene
Holdes av: Karita F

Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et
impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre
siden.

15:10 - 15:55

Gratis

Et spennende møte
Holdes av: Anita Helen Rasmussen

Møt Anita Helen Rasmussen. Deltatt og ble nr 2 i Jakten på den 6 sans 2011.
Skrevet boken Beskjeder fra den andre siden og Min indre sannhet. Foredraget er en
reise i Anitas liv med temaer som Energier, Orber, barneår med evner, kontakt med
de som er døde, beskjeder fra åndeverden, hvordan leve med slike evner og saker
hun har jobbet med f.eks det å finne mennesker som er savnet . Velkommen!

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 12. APRIL - SAL 2

Sjelekurs for Hjertet
Holdes av: Naomi & Åse

Et kurs der vi sammen skal skape vakre seremonier, utfolde oss i vår kreative
skaperkraft med intuitiv maling, tema og samtale, meditasjon, healing til hver enkelt
og få beskjeder fra Guider og Hjelpere. Kurset holdes 25-26.April, se:
http://naomisol.no/ På foredraget får du info om kurset og du får prøve deg på noen
av øvelsene!

11:30 - 12:15

Gratis

Tantriske hemmeligheter for menn og kvinner
Holdes av: Marte Andersen Jacobsen

Hvorfor har vi i vesten et så forvrengt bilde av hva seksualitet er. Dette foredraget vil
omhandle tips og hemmeligheter om seksualitet som vi ikke tenker over i våres liv.
Hvordan kan menn og kvinner beholde livskraften, den sterke seksuelle energien.
Marte Andersen Jacobsen: sexolog, utøver tantrisk terapeutisk healing massasje,
livsveiledning, kanalisering og tarot.

12:25 - 13:10

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

14:15 - 15:00

Gratis

HU – en åndelig øvelse til å finne ro i hverdagen
Holdes av: Audun Holvik

HU synges høyt eller stille, og er et allsidig åndelig "verktøy" for å åpne hjertet og
finne ro og balanse i alle situasjoner.

15:10 - 15:55

Gratis

Frigjørelse fra seksuelle blokkeringer et foredrag
for kvinner om tantra
Holdes av: Marte Andersen Jacobsen

Vi vet alle at stress fører til en negativ spenning i kroppen. Disse spenningene
blokkerer både sirkulasjon av blodet og mye av energien vår. De sterkeste
refleksologi punktene på kroppen, finner vi i de seksuelle organene hvor mye av
stress og traumer er lagret. Disse blokkeringer skaper hindringer hvordan vi
opplever seksuell glede og muligheten til å oppleve langvarig og intense orgasmer.
Tantrisk terapeutisk massasje er å sikre fri sirkulasjon av denne energien. Målet med
behandlingen er å skape en tilstand for kvinner der de kommer i kontakt med sin
fundamentale energi, Shakti, der hun kan slippe løs og kanalisere energien opp til de
høyeste chakraene.

16:05 - 16:50

Gratis
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Hypnose og Regresjon
Holdes av: Kenneth Soares

Hva er hypnoterapi og hvorfor virker det? Hvordan kan dine opplevelser fra barndom
og tidligere liv påvirke livet du lever nå? Det er lagret i vår underbevissthet.
Underbevisstheten styrer omtrent 95-99% av den personen du er. Ved å gå inn i en
trygg og behagelig tilstand av avslapping så kan vi jobbe med det som ligger dypt
lagret i underbevisstheten. Med hypnoterapi kan man blant annet fjerne alle slags
negative følelser, smerter, fobier og uvaner. Det kan skje ved hjelp av suggesjoner,
eller regresjon tilbake i tid der problemet oppsto i dette livet eller tidligere liv. Vi
avslutter med en hypnotisk meditasjon

17:00 - 17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 12. APRIL - SAL 3

UFO-Rogaland
Holdes av: Sven Kåre Helland

UFO. Observasjoner. Hva er UFO? Historien om UFO-Rogaland. Bevissthetsforskjeller.
Energi. Opplevelse av vår virkelighet.

11:30 - 12:15

Gratis

Hva mener vi egentlig med et liv i balanse?
Holdes av: Linn H.Jansen

Det er ikke lenger nok å ha suksess i jobben, være den beste kjæresten, være
supersprek og den perfekte forelder. Alt dette skal man helst være mens man er i
fullstendig balanse. Men, hva legger vi i dette begrepet?

12:25 - 13:10

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.

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

En ny livsstil - Lær å spise deg slank!
Holdes av: Steffen Petersen

Lær deg å spise deg slank uten å gå på slankekur eller gå på et dyrt kostholdskurs.
Steffen Petersen, professions bachelor i fødevare-teknologi gikk ned 59 kg på 2 år -
kun ved å endre livsstil. En ny livsstil er den enkleste og hurtigste metode til æ
slanke seg, uten en sur slankekur eller kostprogrammer og uten å benekte seg selv

15:10 - 15:55

Gratis
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de søte ting i livet.

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,-
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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...

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

m.m.

www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81
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Naomi Sol
Supreme Teacher og Hovedlærer for Universiell Hvit Tids Healing og Kirurgisk Healing
i Norge. Medium, ser og snakker med guider/hjelpere. Ser tidligere liv og fremtiden.
Finner dyr. Kjent i media.

www.naomisol.no | post@naomisol.no | Tlf: 92 23 14 79

Holder
foredrag
Holder

workshop

NATIRA
Natira.no
Nettbutikk med fokus på 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

 

U1
NewJana
Kunstterapeut/livskunstner ønsker velkommen til kanaliserte bilder, malte akvareller
og oljemalerier for salg. Gi deg hen til energiene og budskapene i bildene!

www.britaoasen.com | britaoasen@bbnett.no | Tlf: 90 10 83 03

Holder
foredrag

 

N10

Oslokinesiologen 
Kinesiologi er en behandlingsform som er videreutviklet fra kiropraktikk. Kinesiologer
ser på mennesket i et helhetsperspektiv og bruker ulike teknikker for å avdekke
tilstanden i personens livsenergisystem. En kinesiolog bruker ofte berøring i form av
akupunkturpunkter, muskler og reflekssoner.

 

U2

Paul`s healingkrystaller
Har ca. 180 forskjellige healingkrystaller, Ametyst grotter, Telyslysstaker,
Saltsteinlamper, smykker, steinkjeder, pendler m.m. Sett aura siden 1958 - foretar
Auralesing - Aurarensing m.m . Kjente kreftene til krystaller første gang i 1974.
Utfører Krystall healing og rensing av hus.

www.paulskrystaller.com | pabuskum@bbnett.no | Tlf: 40 24 93 70

Holder
foredrag

 

U14

Phen´s TAROT
Phen jobber med tarot, klarsynt og healing. Phen legger tarot på "thaivis" for deg
som vil vite mer om situasjonen rundt deg. Kjærlighet, jobb, penger, familie, fortid,
nåtid og fremtid. Sitter du fast? Kortene gir deg veiledning.

skoger-naturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32
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Har ca. 180 forskjellige healingkrystaller, Ametyst grotter, Telyslysstaker,
Saltsteinlamper, smykker, steinkjeder, pendler m.m. Sett aura siden 1958 - foretar
Auralesing - Aurarensing m.m . Kjente kreftene til krystaller første gang i 1974.
Utfører Krystall healing og rensing av hus.

www.paulskrystaller.com | pabuskum@bbnett.no | Tlf: 40 24 93 70

Holder
foredrag

 

U14

Phen´s TAROT
Phen jobber med tarot, klarsynt og healing. Phen legger tarot på "thaivis" for deg
som vil vite mer om situasjonen rundt deg. Kjærlighet, jobb, penger, familie, fortid,
nåtid og fremtid. Sitter du fast? Kortene gir deg veiledning.

skoger-naturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32

 

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! 

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. 

16:35 - 17:35

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. 

17:45 - 18:30

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 1

KrystallSeanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Seanse om Healing med Krystaller - krefter fra krystaller. Det er ikke første gang det 
er blitt brukt i Healing. I bibelen står det også nevnt om bruk av krystaller! Inviterer 
flere fra salen til å kjenne på kreftene fra krystaller. Arrangerer krystall healing kurs 
for interesserte. Hver deltager på seansen får en healingkrystall ved seansens slutt. 
Velkommen til en spennende seanse i Krystallenes verden. 

11:30 - 12:15

Pris: 100,-

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. 

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

Hvordan mitt liv er
Holdes av: Anita Helen Rasmussen
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Fordraget innholder deler av mitt liv,hvordan det ER å vokse opp med slike evner og 
også hvordan dette skjer. Litt om boken min "Beskjeder fra den Andre siden" og bok 
nr 2 "Den indre sannhet".. Tar med temaer om orber, åndelige foto, møte med de 
som ER gått bort. Hvordan de snakker til oss. Hvordan vi får besjeder . Deltok I 
"Jakten på den 6 sans. 2011 med 2 plass." 

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

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. 

16:05 - 17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 2

Hvordan bli klarsynt healer?
Holdes av: Einar Tyholdt

Einar Tyholdt kjent fra NRK TV og radio forteller hva som har gjort at han har fått 
sine intuitive evner og som gjør at han ofte får beskjed om hva som er årsaken til at 
plager og sykdom har oppstått, slik at varig endring kan gjøres. Einar har lært 
teknikker fra sjamaner i Andesfjellene og driver egen sjamanskole 
www.inkaskolen.no i Norge hvor personer i alle aldre kan komme og lære å kvitte 
seg med begrensninger og frykter, og få et godt og harmonisk liv. Einar bruker også 
ThetaHealing som alene er en effektiv måte å endre årsak til plager og sykdom. 
Behandling i Oslo og Tønsberg. Fjernhealing over telefon. Skole og Kursbeskrivelse 
finnes på www.einartyholdt.no. 

11:30 - 12:15

Gratis

Automatskrift og Thetahealing!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese' 
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for 
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32 
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene. 
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder 
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com 

12:25 - 13:10

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! 

13:20 - 14:05

Gratis
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Fordraget innholder deler av mitt liv,hvordan det ER å vokse opp med slike evner og 
også hvordan dette skjer. Litt om boken min "Beskjeder fra den Andre siden" og bok 
nr 2 "Den indre sannhet".. Tar med temaer om orber, åndelige foto, møte med de 
som ER gått bort. Hvordan de snakker til oss. Hvordan vi får besjeder . Deltok I 
"Jakten på den 6 sans. 2011 med 2 plass." 

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

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. 

16:05 - 17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 2

Hvordan bli klarsynt healer?
Holdes av: Einar Tyholdt

Einar Tyholdt kjent fra NRK TV og radio forteller hva som har gjort at han har fått 
sine intuitive evner og som gjør at han ofte får beskjed om hva som er årsaken til at 
plager og sykdom har oppstått, slik at varig endring kan gjøres. Einar har lært 
teknikker fra sjamaner i Andesfjellene og driver egen sjamanskole 
www.inkaskolen.no i Norge hvor personer i alle aldre kan komme og lære å kvitte 
seg med begrensninger og frykter, og få et godt og harmonisk liv. Einar bruker også 
ThetaHealing som alene er en effektiv måte å endre årsak til plager og sykdom. 
Behandling i Oslo og Tønsberg. Fjernhealing over telefon. Skole og Kursbeskrivelse 
finnes på www.einartyholdt.no. 

11:30 - 12:15

Gratis

Automatskrift og Thetahealing!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese' 
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for 
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32 
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene. 
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder 
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com 

12:25 - 13:10

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! 

13:20 - 14:05

Gratis
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Fordraget innholder deler av mitt liv,hvordan det ER å vokse opp med slike evner og 
også hvordan dette skjer. Litt om boken min "Beskjeder fra den Andre siden" og bok 
nr 2 "Den indre sannhet".. Tar med temaer om orber, åndelige foto, møte med de 
som ER gått bort. Hvordan de snakker til oss. Hvordan vi får besjeder . Deltok I 
"Jakten på den 6 sans. 2011 med 2 plass." 

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

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. 

16:05 - 17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 2

Hvordan bli klarsynt healer?
Holdes av: Einar Tyholdt

Einar Tyholdt kjent fra NRK TV og radio forteller hva som har gjort at han har fått 
sine intuitive evner og som gjør at han ofte får beskjed om hva som er årsaken til at 
plager og sykdom har oppstått, slik at varig endring kan gjøres. Einar har lært 
teknikker fra sjamaner i Andesfjellene og driver egen sjamanskole 
www.inkaskolen.no i Norge hvor personer i alle aldre kan komme og lære å kvitte 
seg med begrensninger og frykter, og få et godt og harmonisk liv. Einar bruker også 
ThetaHealing som alene er en effektiv måte å endre årsak til plager og sykdom. 
Behandling i Oslo og Tønsberg. Fjernhealing over telefon. Skole og Kursbeskrivelse 
finnes på www.einartyholdt.no. 

11:30 - 12:15

Gratis

Automatskrift og Thetahealing!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese' 
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for 
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32 
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene. 
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder 
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com 

12:25 - 13:10

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! 

13:20 - 14:05

Gratis
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Fordraget innholder deler av mitt liv,hvordan det ER å vokse opp med slike evner og 
også hvordan dette skjer. Litt om boken min "Beskjeder fra den Andre siden" og bok 
nr 2 "Den indre sannhet".. Tar med temaer om orber, åndelige foto, møte med de 
som ER gått bort. Hvordan de snakker til oss. Hvordan vi får besjeder . Deltok I 
"Jakten på den 6 sans. 2011 med 2 plass." 

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

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. 

16:05 - 17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
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Hvordan bli klarsynt healer?
Holdes av: Einar Tyholdt

Einar Tyholdt kjent fra NRK TV og radio forteller hva som har gjort at han har fått 
sine intuitive evner og som gjør at han ofte får beskjed om hva som er årsaken til at 
plager og sykdom har oppstått, slik at varig endring kan gjøres. Einar har lært 
teknikker fra sjamaner i Andesfjellene og driver egen sjamanskole 
www.inkaskolen.no i Norge hvor personer i alle aldre kan komme og lære å kvitte 
seg med begrensninger og frykter, og få et godt og harmonisk liv. Einar bruker også 
ThetaHealing som alene er en effektiv måte å endre årsak til plager og sykdom. 
Behandling i Oslo og Tønsberg. Fjernhealing over telefon. Skole og Kursbeskrivelse 
finnes på www.einartyholdt.no. 

11:30 - 12:15

Gratis

Automatskrift og Thetahealing!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese' 
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for 
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32 
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene. 
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder 
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com 

12:25 - 13:10

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! 

13:20 - 14:05

Gratis
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Fordraget innholder deler av mitt liv,hvordan det ER å vokse opp med slike evner og 
også hvordan dette skjer. Litt om boken min "Beskjeder fra den Andre siden" og bok 
nr 2 "Den indre sannhet".. Tar med temaer om orber, åndelige foto, møte med de 
som ER gått bort. Hvordan de snakker til oss. Hvordan vi får besjeder . Deltok I 
"Jakten på den 6 sans. 2011 med 2 plass." 

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

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. 

16:05 - 17:05

Gratis
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Hvordan bli klarsynt healer?
Holdes av: Einar Tyholdt

Einar Tyholdt kjent fra NRK TV og radio forteller hva som har gjort at han har fått 
sine intuitive evner og som gjør at han ofte får beskjed om hva som er årsaken til at 
plager og sykdom har oppstått, slik at varig endring kan gjøres. Einar har lært 
teknikker fra sjamaner i Andesfjellene og driver egen sjamanskole 
www.inkaskolen.no i Norge hvor personer i alle aldre kan komme og lære å kvitte 
seg med begrensninger og frykter, og få et godt og harmonisk liv. Einar bruker også 
ThetaHealing som alene er en effektiv måte å endre årsak til plager og sykdom. 
Behandling i Oslo og Tønsberg. Fjernhealing over telefon. Skole og Kursbeskrivelse 
finnes på www.einartyholdt.no. 

11:30 - 12:15

Gratis

Automatskrift og Thetahealing!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese' 
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for 
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32 
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene. 
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder 
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com 

12:25 - 13:10

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! 

13:20 - 14:05
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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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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 
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www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81

N3

Naomi Sol
Supreme Teacher og Hovedlærer for Universiell Hvit Tids Healing og Kirurgisk Healing
i Norge. Medium, ser og snakker med guider/hjelpere. Ser tidligere liv og fremtiden.
Finner dyr. Kjent i media.

www.naomisol.no | post@naomisol.no | Tlf: 92 23 14 79

Holder
foredrag
Holder

workshop

NATIRA
Natira.no
Nettbutikk med fokus på 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

 

U1
NewJana
Kunstterapeut/livskunstner ønsker velkommen til kanaliserte bilder, malte akvareller
og oljemalerier for salg. Gi deg hen til energiene og budskapene i bildene!

www.britaoasen.com | britaoasen@bbnett.no | Tlf: 90 10 83 03

Holder
foredrag

 

N10

Oslokinesiologen 
Kinesiologi er en behandlingsform som er videreutviklet fra kiropraktikk. Kinesiologer
ser på mennesket i et helhetsperspektiv og bruker ulike teknikker for å avdekke
tilstanden i personens livsenergisystem. En kinesiolog bruker ofte berøring i form av
akupunkturpunkter, muskler og reflekssoner.

 

U2

Paul`s healingkrystaller
Har ca. 180 forskjellige healingkrystaller, Ametyst grotter, Telyslysstaker,
Saltsteinlamper, smykker, steinkjeder, pendler m.m. Sett aura siden 1958 - foretar
Auralesing - Aurarensing m.m . Kjente kreftene til krystaller første gang i 1974.
Utfører Krystall healing og rensing av hus.

www.paulskrystaller.com | pabuskum@bbnett.no | Tlf: 40 24 93 70

Holder
foredrag

 

U14

Phen´s TAROT
Phen jobber med tarot, klarsynt og healing. Phen legger tarot på "thaivis" for deg
som vil vite mer om situasjonen rundt deg. Kjærlighet, jobb, penger, familie, fortid,
nåtid og fremtid. Sitter du fast? Kortene gir deg veiledning.

skoger-naturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32
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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! 

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. 

16:35 - 17:35

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. 

17:45 - 18:30

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 1

KrystallSeanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

Seanse om Healing med Krystaller - krefter fra krystaller. Det er ikke første gang det 
er blitt brukt i Healing. I bibelen står det også nevnt om bruk av krystaller! Inviterer 
flere fra salen til å kjenne på kreftene fra krystaller. Arrangerer krystall healing kurs 
for interesserte. Hver deltager på seansen får en healingkrystall ved seansens slutt. 
Velkommen til en spennende seanse i Krystallenes verden. 

11:30 - 12:15

Pris: 100,-

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. 

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

Hvordan mitt liv er
Holdes av: Anita Helen Rasmussen
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Fordraget innholder deler av mitt liv,hvordan det ER å vokse opp med slike evner og 
også hvordan dette skjer. Litt om boken min "Beskjeder fra den Andre siden" og bok 
nr 2 "Den indre sannhet".. Tar med temaer om orber, åndelige foto, møte med de 
som ER gått bort. Hvordan de snakker til oss. Hvordan vi får besjeder . Deltok I 
"Jakten på den 6 sans. 2011 med 2 plass." 

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

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. 

16:05 - 17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 2

Hvordan bli klarsynt healer?
Holdes av: Einar Tyholdt

Einar Tyholdt kjent fra NRK TV og radio forteller hva som har gjort at han har fått 
sine intuitive evner og som gjør at han ofte får beskjed om hva som er årsaken til at 
plager og sykdom har oppstått, slik at varig endring kan gjøres. Einar har lært 
teknikker fra sjamaner i Andesfjellene og driver egen sjamanskole 
www.inkaskolen.no i Norge hvor personer i alle aldre kan komme og lære å kvitte 
seg med begrensninger og frykter, og få et godt og harmonisk liv. Einar bruker også 
ThetaHealing som alene er en effektiv måte å endre årsak til plager og sykdom. 
Behandling i Oslo og Tønsberg. Fjernhealing over telefon. Skole og Kursbeskrivelse 
finnes på www.einartyholdt.no. 

11:30 - 12:15

Gratis

Automatskrift og Thetahealing!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese' 
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for 
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32 
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene. 
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder 
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com 

12:25 - 13:10

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! 

13:20 - 14:05

Gratis
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Fordraget innholder deler av mitt liv,hvordan det ER å vokse opp med slike evner og 
også hvordan dette skjer. Litt om boken min "Beskjeder fra den Andre siden" og bok 
nr 2 "Den indre sannhet".. Tar med temaer om orber, åndelige foto, møte med de 
som ER gått bort. Hvordan de snakker til oss. Hvordan vi får besjeder . Deltok I 
"Jakten på den 6 sans. 2011 med 2 plass." 

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

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. 

16:05 - 17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 2

Hvordan bli klarsynt healer?
Holdes av: Einar Tyholdt

Einar Tyholdt kjent fra NRK TV og radio forteller hva som har gjort at han har fått 
sine intuitive evner og som gjør at han ofte får beskjed om hva som er årsaken til at 
plager og sykdom har oppstått, slik at varig endring kan gjøres. Einar har lært 
teknikker fra sjamaner i Andesfjellene og driver egen sjamanskole 
www.inkaskolen.no i Norge hvor personer i alle aldre kan komme og lære å kvitte 
seg med begrensninger og frykter, og få et godt og harmonisk liv. Einar bruker også 
ThetaHealing som alene er en effektiv måte å endre årsak til plager og sykdom. 
Behandling i Oslo og Tønsberg. Fjernhealing over telefon. Skole og Kursbeskrivelse 
finnes på www.einartyholdt.no. 

11:30 - 12:15

Gratis

Automatskrift og Thetahealing!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese' 
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for 
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32 
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene. 
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder 
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com 

12:25 - 13:10

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! 

13:20 - 14:05

Gratis
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Fordraget innholder deler av mitt liv,hvordan det ER å vokse opp med slike evner og 
også hvordan dette skjer. Litt om boken min "Beskjeder fra den Andre siden" og bok 
nr 2 "Den indre sannhet".. Tar med temaer om orber, åndelige foto, møte med de 
som ER gått bort. Hvordan de snakker til oss. Hvordan vi får besjeder . Deltok I 
"Jakten på den 6 sans. 2011 med 2 plass." 

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

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. 

16:05 - 17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 2

Hvordan bli klarsynt healer?
Holdes av: Einar Tyholdt

Einar Tyholdt kjent fra NRK TV og radio forteller hva som har gjort at han har fått 
sine intuitive evner og som gjør at han ofte får beskjed om hva som er årsaken til at 
plager og sykdom har oppstått, slik at varig endring kan gjøres. Einar har lært 
teknikker fra sjamaner i Andesfjellene og driver egen sjamanskole 
www.inkaskolen.no i Norge hvor personer i alle aldre kan komme og lære å kvitte 
seg med begrensninger og frykter, og få et godt og harmonisk liv. Einar bruker også 
ThetaHealing som alene er en effektiv måte å endre årsak til plager og sykdom. 
Behandling i Oslo og Tønsberg. Fjernhealing over telefon. Skole og Kursbeskrivelse 
finnes på www.einartyholdt.no. 

11:30 - 12:15

Gratis

Automatskrift og Thetahealing!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese' 
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for 
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32 
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene. 
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder 
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com 

12:25 - 13:10

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! 

13:20 - 14:05

Gratis
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Fordraget innholder deler av mitt liv,hvordan det ER å vokse opp med slike evner og 
også hvordan dette skjer. Litt om boken min "Beskjeder fra den Andre siden" og bok 
nr 2 "Den indre sannhet".. Tar med temaer om orber, åndelige foto, møte med de 
som ER gått bort. Hvordan de snakker til oss. Hvordan vi får besjeder . Deltok I 
"Jakten på den 6 sans. 2011 med 2 plass." 

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

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. 

16:05 - 17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 2

Hvordan bli klarsynt healer?
Holdes av: Einar Tyholdt

Einar Tyholdt kjent fra NRK TV og radio forteller hva som har gjort at han har fått 
sine intuitive evner og som gjør at han ofte får beskjed om hva som er årsaken til at 
plager og sykdom har oppstått, slik at varig endring kan gjøres. Einar har lært 
teknikker fra sjamaner i Andesfjellene og driver egen sjamanskole 
www.inkaskolen.no i Norge hvor personer i alle aldre kan komme og lære å kvitte 
seg med begrensninger og frykter, og få et godt og harmonisk liv. Einar bruker også 
ThetaHealing som alene er en effektiv måte å endre årsak til plager og sykdom. 
Behandling i Oslo og Tønsberg. Fjernhealing over telefon. Skole og Kursbeskrivelse 
finnes på www.einartyholdt.no. 

11:30 - 12:15

Gratis

Automatskrift og Thetahealing!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese' 
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for 
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32 
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene. 
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder 
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com 

12:25 - 13:10

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! 

13:20 - 14:05

Gratis
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Fordraget innholder deler av mitt liv,hvordan det ER å vokse opp med slike evner og 
også hvordan dette skjer. Litt om boken min "Beskjeder fra den Andre siden" og bok 
nr 2 "Den indre sannhet".. Tar med temaer om orber, åndelige foto, møte med de 
som ER gått bort. Hvordan de snakker til oss. Hvordan vi får besjeder . Deltok I 
"Jakten på den 6 sans. 2011 med 2 plass." 

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

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. 

16:05 - 17:05

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 20. OKTOBER - SAL 2

Hvordan bli klarsynt healer?
Holdes av: Einar Tyholdt

Einar Tyholdt kjent fra NRK TV og radio forteller hva som har gjort at han har fått 
sine intuitive evner og som gjør at han ofte får beskjed om hva som er årsaken til at 
plager og sykdom har oppstått, slik at varig endring kan gjøres. Einar har lært 
teknikker fra sjamaner i Andesfjellene og driver egen sjamanskole 
www.inkaskolen.no i Norge hvor personer i alle aldre kan komme og lære å kvitte 
seg med begrensninger og frykter, og få et godt og harmonisk liv. Einar bruker også 
ThetaHealing som alene er en effektiv måte å endre årsak til plager og sykdom. 
Behandling i Oslo og Tønsberg. Fjernhealing over telefon. Skole og Kursbeskrivelse 
finnes på www.einartyholdt.no. 

11:30 - 12:15

Gratis

Automatskrift og Thetahealing!
Holdes av: Bente Stamoen

Automatskrift er kanalisering via penn, jeg kobler meg på og kan derfor også 'lese' 
deg. Jeg vil snakke om mine erfaringer med skriving, healing og ulike former for 
kontakt. Jeg vil også snakke om Access Bars, som går ut på å berøre 32 
minnepunkter på hodet for å frigjøre det som er lagret gjennom tidene. 
Behandlingen kan derfor være en effektiv måte å 'rense harddisken' på! Jeg holder 
også kurs i Access Bars. Mer info: www.accessconsciousness.com 

12:25 - 13:10

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! 

13:20 - 14:05

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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