


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
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UTSTILLERLISTE
Alternativmesse Sandnes 2016

U2B

Alternativet AS v/Skagseth
Erling startet virksomheten i 1999. Han har bakgrunn som geolog og lektor. Erling
har lang erfaring som pedagog og kursleder i skolen og i næringslivet. Kjent
foredragsholder innen privat - og offentlig næringsliv.
www.alternativet.no | erling@alternativet.no | Tlf: 992 38 246

Holder
foredrag

U2A

Alternativet AS v/Strand
Daglig leder Alternativet A/S. Mette er utdannet sykepleier, ledelse og
personalutvikling, NLP Master Trainer. TFT Trainer. Sertifisert Enneagrams trainer
og Hypnoterapeut.
www.alternativet.no | mette@alternativet.no | Tlf: 991 05 042

Holder
foredrag

N1

Bailine Sola
Elektronisk Biofeedback-trening. Behandlingen har vært utprøvd i flere år ved
A-hus smerteklinikk, med gode resultater. Bailine arbeider etter tre
hovedprinsipper: Fysisk aktivitet, kostholdveiledning & Mental motivasjon.
http://www.bailine.no | sola@bailine.no | Tlf: 45 61 02 21

Kun
foredrag

Bevissthet Akademiet.
Torhild Tyrrell: Utdannelse innen Refleksologi (soneterapi), Grunnkurs Kinesologi
m.m. Nina Sæbø: Utdannet innen Reiki healing og tatt Mester/lærer brev, Innvielse
i Sollys healing m.m.

Holder
foredrag

N1 Blomstre coaching & terapi
Tanketrener og terapeut.
www.blomstre.no | post.blomstre.no | Tlf: 95 03 46 03

Holder
foredrag

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
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Q3

Borak Lovian, healer og klarsynt
Kirurgisk healing, sjamanisme, tarot/reading. Tilbyr healingutdannelser og andre
kurs. Alternative homeparties. Salg av røkelse, stener, Prima Vera Aromaterapi,
figurer m.m.
www.borak.no | borak@borak.no | Tlf: 99 64 86 96

Holder
foredrag

G13
Ca’luna Vital- Energy Feng Shui Academy
Int. Dipl. Feng Shui Master Maianne L. Petersen: Feng Shui indretning -
konsultasjoner, Feng Shui produkter, Feng Shui bøker m.m.
www.caluna.dk | caluna@caluna.dk | Tlf: +45 8682 8688

Holder
foredrag

N4

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

Holder
foredrag

N7

Eckankar
Målet med Eckankar er å gjöre Gud til en hverdaglig virkelighet i livet ditt. Som Sjel
har du Guds kunnskap i deg. ECKs läre vil vekke denne kunnskapen og kjärligheten
som allerede finnes i hjertet.
www.eckankar.no | info@Eckankar.no | Tlf: 978 73 892

Holder
foredrag

U4

Ellen Gulbrandsen Fagerli
Kjent fra TV og ulike Media, bl.a Ukebladet Hjemmet. Jeg har arvet mine evner
som klarfølt og healer. På messen utfører jeg en blanding av reading, healing og
samtale med varighet ca 30 min.
www.imonia.no | ellen@imonia.no | Tlf: 986 25 901

U1

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: 92 02 66 87

T3 Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin Hille
Forever Living Products.
aloevera4all.no | kar-hil@online.no | Tlf: 917 35 933

B5

Hjerterik
Numerolog. Numerologien koder livet vårt. Med numerologien kan jeg hjelpe deg å
harmonisere din vibrasjon og dermed måten du opplever verden. Det kan føre til at
du tiltrekker mindre kamper, drama og problemer i livet, samt gi mer indre ro og
harmoni.
www.hjerterik.com | isabelle@hjerterik.com | Tlf: 95 74 65 63

Holder
foredrag
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N8

Ingbjørgs Pusterom
Arr. mindfulness-kurs for små grupper, 6-8 ukers-kurs, helgekurs og kurs til Hellas.
Bakgrunn fra Posten som poststyrer, undervisning på Postskolen, samt 5 år innen
psykisk helse. Jobber med oppmerksomhetstrening og er utdannet som instruktør i
Mindfulness og terapeut innen healing og rebirthing.
www.ingbjorgspusterom.no | ingbjorgspusterom@jkn.no | Tlf: 93 28 00 64

Holder
foredrag

B1 Inghild Vea Klungtvedt
Klarsynt/Healer/Medium.
www.inghildvea.com | inghildvea@hotmail.com | Tlf: 98 84 63 20

N12 Jeunesse
Hud, helse og balanseringsprodukter fra Jeunesse.

N3

John Calmar
Aura-chakra foto ved clairvoyant J.Calmar. Jeg er certificert aura-formidler,
utdannet i California og har siden 1990 arbeidet med aura-kameraet. Hele tiden har
jeg deltatt i videreutviklingen og tolkningen omkring fargene av aura-video
systemet sammen med grunnleggeren av AVS - Johann Fisslinger.
www.johncalmar.dk | info@johncalmar.dk | Tlf: 45 40 93 85 93

Holder
foredrag

Q1

Kevin Frøystad
Coach og livsstils veileder. Han hjelper mange til bedre livskvalitet ved hjelp av
kosthold, livsstilsendringer m.m. Test 15min 200,- Gratis behandling 20 min
Medithera
www.kevinfroystad.com | post@kevinfroystad.com | Tlf: 45 61 23 90

Holder
foredrag

N5
Kirsti Johannesen
Kirsti Johannesen har et Natursenter på Gran Canaria. Kost og ernæring, åndelig
selvutvikling og fysisk aktivitet er en del av hverdagen. Kirsti presenterer seg som
Healer, Medium og Livsveileder.

G10

Kjetil Renolen Jacobsen
Jeg har vært engasjert i holistisk medisin i snart 30 år, og blant mine
hovedinteresser er bevissthetstilstanden mindfulness. Og interessen for
mindfulness har økt ettersom forskningen stadig bekrefter det som tradisjonen har
hevde.
www.mindfulness-skolen.no | post@mindfulness-skolen.no | Tlf: 40 24 76 31

Holder
foredrag

N6
Klarsynt Healer Willy Hansen
Jeg er sertifisert healer, kirugisk healer, medium, klarsynt, NLP Master,
samtalepartner, hypnoterapi og praktisk rådgiver.
www.healingenergi.net/ | healingenergi9@gmail.com | Tlf: 92 22 95 74

Holder
foredrag

N5
Kyäni
Kyäni har en unik serie med kosttilskudd. Produktene er av 100 % naturlige frukt
og urter. Mer info på Kyäni.net. Hos oss kan du også få vitamin og mineral analyse.
Vi gleder oss til å treffe deg!

U9 Lysefjorden Aktivitet og Endringsenter
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Vi tilbyr kurs innen endringsarbeid, både personlig og i parforholdet. Naturen er et
viktig element, og vi holder ofte kurs utendørs.

U16 Mette Høyland
Klarsynt medium.
www.healermette.dinstudio.no | healermette@live.no

Mystica

Mystica.no
Udvid din horisont. Du finner kanskje "verktøyet" i nettbutikken vår. Enten du søker
helse, kropp sjel eller sinn. Med min.2200 forskjellige produkter vil de aller fleste
finne noe som interesser. Utvalg: Litteratur, musikk, kort, smykker, krystaller,
røkelse, buddhafigurer m.m.
www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81

B4

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

N11
Phil Phillips
Clairvoyant-Medium-Tarot. Salg av CD-meditasjon. Holder spennende foredrag om
det å være medium.
clairvoyant84@hotmail.com

Holder
foredrag

U12 Propolife
Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

SAGA

Saga Marketing AS
Messearrangøren. Arrangerer ca. 10 alternativmesser pr.år. Utgir bøker og kort og
kjøper inn og selger bøker fra forfattere innen alternativ, helse, selvutvikling og
filosofisk retning. Har også over 1000 titler på CD & DVD.
www.sagamesser.no | messe@sagamesser.no | Tlf: 96 50 90 81

U10
Samin Madsen
Samin Madsen anses som en av de ledende og dyktigste innen faget håndanalyse.
Samin kan du treffe på de fleste messene til Sagamesser.
www.samin.no | samin@samin.no | Tlf: 926 32 670

Holder
foredrag

G10

Sexolog Marte Andersen Jacobsen
For meg er Den gode sexologen en som bruker tid på å få klienten til å se hva
problemene egentlig handler om og forsøker å finne løsninger på hvordan
problemene kan møtes på en måte som fremmer helse og utvikling.
www.sexologmaj.no | post@sexologmaj.no | Tlf: 93691792

Holder
foredrag

Q2

Steinmannen Freddy Larsen
Salg av produkter som: krystaller, tromlet sten, slipt sten, mineraler, grotter og
geoder, smykker, øredobber, ringer, fossiler, meteoritter, lamper, telysholdere,
aromalamper, pendler, chipskjeder, chipsarmbånd, steinstrenger, dyrefigurer, engler,
kuler, pyramider, hjerter m.m.
frelar@ostfoldfk.no | Tlf: 900 21 745
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U7
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

N10 Vollara
Helse & miljøteknologi. Luftrensesystemer.
www.vollara.no | ralf@bendixas.com | Tlf: 93 43 91 61
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FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 2. APRIL - SAL 1

Platforms clairvoyance
Holdes av: Peer Kim Boeriis

Danske Peer Kim Boeriis vil gi clairvoyante svar på spørsmål fra salen. Det er
mulighet for å spørre om alt mellom himmel og jord. Peer vil også under foredraget
fortelle om hva han ser i Norges fremtid. Peer er født med clairvoyante evner og
arbeider med personlige lesninger og rensing av spøkelses aktivitet.

11:15 - 12:15

Gratis

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

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

12:25 - 13:10

Gratis

Numerologi - om hvordan vår numerologiske
vibrasjon speiler vår verden
Holdes av: Isabelle Sanne

Alt er energi og vibrasjon. Om vi lever et liv fylt med kontraster/drama/motbakke
eller et liv med glede og indre harmoni kan i stor grad forklares med vår
numerologiske vibrasjon. Er vår numerologiske vibrasjon i harmoni skaper det indre
ro og et positivt syn på verden, mens uharmoniske vibrasjoner tiltrekker
uharmoniske omstendigheter i livet. Heldigvis kan vibrasjonen endres dersom man
ønsker å komme i harmoni…….

13:20 - 14:05

Gratis

HEALINGENERGI - min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Dette er en workshop, hvor du får kjenne på hvordan healingenergien kan virke på
deg. Mange mennesker sliter i dag med smerter og lidelser - det er tankene,
følelsene og opplevelsene våre som spiller inn på hvordan vi har det. Vi sier det er i
motgang vi blir sterkere. Her kan du få et virkelig godt verktøy for å håndtere
motgang bedre. I sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og
forening med det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en
måte å rense ut gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen
forteller jeg om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening
med høyere bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom
demonstrasjon på frivillige deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av
HEALINGENERGI til å hjelpe andre mennesker å komme ut av deres smerte og
lidelse, slik at de kan komme inn i et bedre liv for seg selv. Jeg har fått veldig gode
tilbakemeldinger på mitt energiarbeid, noe dere kan lese om i Min gjestebok på min
hjemmeside www.healingenergi.net. Kjent fra TV2 og andre medier. Bli med og
opplev noe som du kanskje aldri har opplevd før.Hjerteklem Willy

14:15 - 15:00

Gratis

Mindre stress og mer ro i livet ditt
Holdes av: Ingbjørg H.Obrestad

Er du bevisst din oppmerksomhet? Kan du fort trekke oppmerksomheten din tilbake
til det du holder på med? Mange tenker mye på fortid (grubling) og på fremtid
(bekymring). Er tiden inne for mindre stress og mer ro i livet ditt? Du reagerer ulikt
på hendelser i løpet av dagen. Er du kjent med dine tanker og følelser og egne
muligheter for påvirkning? Pusten kan brukes på mange måter. Ved hjelp av daglig
mental trening, blir du stadig mer bevisst deg selv. Mindfulness-øvelsene er og et
godt verktøy når akutte situasjoner oppstår. Litt om Ingbjørg H. Obrestad Driver
Ingbjørgs Pusterom på Jæren. Arrangerer mindfulness-kurs for små grupper, 6-8
ukers-kurs og helge-kurs. Ukers kurs til Hellas. Hun har bakgrunn i Posten Norge
som poststyrer, undervisning på Postskolen, samt 5 år innen psykisk helse. Har siden
2010 jobbet med oppmerksomhetstrening og er utdannet som instruktør i

15:10 - 15:55

Gratis
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Mindfulness og terapeut innen healing og rebirthing.

Hvordan bevare lidenskap og kjærlighet i et
forhold
Holdes av: Kevin Frøystad

Hvordan oppleve lidenskap og kjærligheten i et forhold? I mange forhold avgår
lidenskapen og kjærligheten en langsom død når hverdagen melder seg, årene går
og en stivner i faste vaner og mønster som er vanskelig å bryte. Faktum er at
lidenskapen og kjærligheten kan vokse i et forhold hvis en er villig til å lære og ta
action. Alt i livet er i endring, også et forhold. Dette er et foredrag spekket med
kunnskap og tips om hvordan du kan tenne gnisten igjen.

16:05 - 16:50

Gratis

Jorden- nå vår fremtid med Universet - Den nye
tiden på vår Jord
Holdes av: Naomi Sol

Jeg heter Naomi Sol , har sett hjelpere og guider siden jeg var 5 år. Har reist med
Lysskip, har god Kontakt på andre siden. Vi arbeider i lag med øvelser for den nye
kontakten til hver og en i salen med å føle på hva som hender, kontakt med sin
kraft, en renselse. Vi lurer alle lurer på hvem er vi,,, her gir jeg mange svar i en
øvelse med tegn som er i fra ulike vibrasjoner. I møte med englene, ulike sjeler, dyr,
en spennende kveld, hvor du også kan spørre om det du lurer på i form av din
utvikling... Beskjeder til alle, men også noen får beskjed av frivillige i salen
Velkommen- jeg gleder meg.

17:00 - 18:30

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 2. APRIL - SAL 2

Frigjøring av seksuell blokkering og fargerike
orgasmer
Holdes av: Marte Andersen Jacobsen

Ikke alle kvinner opplever seksuell glede med dype og frigjørende orgasmer.
Spenninger og blokkeringer i kropp og psyke kan ligge som hindringer for å få tatt
ut potensialet. De fleste kvinner kjenner til og har kanskje opplevd to typer
orgasme, men det finnes hele 11 ulike orgasmetyper! Behandling kan styrke
sirkulasjon av seksuellenergien som igjen leder til økt glede og nytelse som du
nesten ikke trodde var mulig å oppleve! Ved blant annet å styrke bekkenbunn
muskulaturen, lære seg mental avspenning og motta individuell veiledning kan
seksuallivet bli mer fargerikt. Kvinnens potensielle seksualitet er overlegen mannens
– kvinner er født til å være superelskere! Hva kan en sexolog bidra med?

11:30 - 12:15

Gratis

Mental styrke
Holdes av: Kevin Frøystad

Å leve sterkt er å verdsette og nyte et liv i mening. Vi kan ha suksess og alle penger
vi trenger, men være internt konkurs. Vi kan også ha en kjærlig ektefelle, flotte barn
og likevel føle at livet ikke har noen mening. Pleasure kan oppnås i øyeblikket og
prestasjon er nytelse, men et godt liv, kommer fra et liv i mening. Det handler om å
lære og forstå hvorfor vi føler oss som vi gjør. Og at vi kan lære oss å føle godt selv
i vanskelige tider. For det magiske skjer når vi føler godt. HVORFOR? Kvaliteten på
ditt liv bestemmes av kvaliteten på dine følelser. Har du et liv i gode følelser, har du
et godt liv. Selv om det stormer rundt deg, du LEVER STERKT!

12:25 - 13:10

Gratis
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Mindfulness og terapeut innen healing og rebirthing.

Hvordan bevare lidenskap og kjærlighet i et
forhold
Holdes av: Kevin Frøystad

Hvordan oppleve lidenskap og kjærligheten i et forhold? I mange forhold avgår
lidenskapen og kjærligheten en langsom død når hverdagen melder seg, årene går
og en stivner i faste vaner og mønster som er vanskelig å bryte. Faktum er at
lidenskapen og kjærligheten kan vokse i et forhold hvis en er villig til å lære og ta
action. Alt i livet er i endring, også et forhold. Dette er et foredrag spekket med
kunnskap og tips om hvordan du kan tenne gnisten igjen.

16:05 - 16:50

Gratis

Jorden- nå vår fremtid med Universet - Den nye
tiden på vår Jord
Holdes av: Naomi Sol

Jeg heter Naomi Sol , har sett hjelpere og guider siden jeg var 5 år. Har reist med
Lysskip, har god Kontakt på andre siden. Vi arbeider i lag med øvelser for den nye
kontakten til hver og en i salen med å føle på hva som hender, kontakt med sin
kraft, en renselse. Vi lurer alle lurer på hvem er vi,,, her gir jeg mange svar i en
øvelse med tegn som er i fra ulike vibrasjoner. I møte med englene, ulike sjeler, dyr,
en spennende kveld, hvor du også kan spørre om det du lurer på i form av din
utvikling... Beskjeder til alle, men også noen får beskjed av frivillige i salen
Velkommen- jeg gleder meg.

17:00 - 18:30

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 2. APRIL - SAL 2

Frigjøring av seksuell blokkering og fargerike
orgasmer
Holdes av: Marte Andersen Jacobsen

Ikke alle kvinner opplever seksuell glede med dype og frigjørende orgasmer.
Spenninger og blokkeringer i kropp og psyke kan ligge som hindringer for å få tatt
ut potensialet. De fleste kvinner kjenner til og har kanskje opplevd to typer
orgasme, men det finnes hele 11 ulike orgasmetyper! Behandling kan styrke
sirkulasjon av seksuellenergien som igjen leder til økt glede og nytelse som du
nesten ikke trodde var mulig å oppleve! Ved blant annet å styrke bekkenbunn
muskulaturen, lære seg mental avspenning og motta individuell veiledning kan
seksuallivet bli mer fargerikt. Kvinnens potensielle seksualitet er overlegen mannens
– kvinner er født til å være superelskere! Hva kan en sexolog bidra med?

11:30 - 12:15

Gratis

Mental styrke
Holdes av: Kevin Frøystad

Å leve sterkt er å verdsette og nyte et liv i mening. Vi kan ha suksess og alle penger
vi trenger, men være internt konkurs. Vi kan også ha en kjærlig ektefelle, flotte barn
og likevel føle at livet ikke har noen mening. Pleasure kan oppnås i øyeblikket og
prestasjon er nytelse, men et godt liv, kommer fra et liv i mening. Det handler om å
lære og forstå hvorfor vi føler oss som vi gjør. Og at vi kan lære oss å føle godt selv
i vanskelige tider. For det magiske skjer når vi føler godt. HVORFOR? Kvaliteten på
ditt liv bestemmes av kvaliteten på dine følelser. Har du et liv i gode følelser, har du
et godt liv. Selv om det stormer rundt deg, du LEVER STERKT!

12:25 - 13:10

Gratis
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Mindfulness og terapeut innen healing og rebirthing.

Hvordan bevare lidenskap og kjærlighet i et
forhold
Holdes av: Kevin Frøystad

Hvordan oppleve lidenskap og kjærligheten i et forhold? I mange forhold avgår
lidenskapen og kjærligheten en langsom død når hverdagen melder seg, årene går
og en stivner i faste vaner og mønster som er vanskelig å bryte. Faktum er at
lidenskapen og kjærligheten kan vokse i et forhold hvis en er villig til å lære og ta
action. Alt i livet er i endring, også et forhold. Dette er et foredrag spekket med
kunnskap og tips om hvordan du kan tenne gnisten igjen.

16:05 - 16:50

Gratis

Jorden- nå vår fremtid med Universet - Den nye
tiden på vår Jord
Holdes av: Naomi Sol

Jeg heter Naomi Sol , har sett hjelpere og guider siden jeg var 5 år. Har reist med
Lysskip, har god Kontakt på andre siden. Vi arbeider i lag med øvelser for den nye
kontakten til hver og en i salen med å føle på hva som hender, kontakt med sin
kraft, en renselse. Vi lurer alle lurer på hvem er vi,,, her gir jeg mange svar i en
øvelse med tegn som er i fra ulike vibrasjoner. I møte med englene, ulike sjeler, dyr,
en spennende kveld, hvor du også kan spørre om det du lurer på i form av din
utvikling... Beskjeder til alle, men også noen får beskjed av frivillige i salen
Velkommen- jeg gleder meg.

17:00 - 18:30

Pris: 100,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 2. APRIL - SAL 2

Frigjøring av seksuell blokkering og fargerike
orgasmer
Holdes av: Marte Andersen Jacobsen

Ikke alle kvinner opplever seksuell glede med dype og frigjørende orgasmer.
Spenninger og blokkeringer i kropp og psyke kan ligge som hindringer for å få tatt
ut potensialet. De fleste kvinner kjenner til og har kanskje opplevd to typer
orgasme, men det finnes hele 11 ulike orgasmetyper! Behandling kan styrke
sirkulasjon av seksuellenergien som igjen leder til økt glede og nytelse som du
nesten ikke trodde var mulig å oppleve! Ved blant annet å styrke bekkenbunn
muskulaturen, lære seg mental avspenning og motta individuell veiledning kan
seksuallivet bli mer fargerikt. Kvinnens potensielle seksualitet er overlegen mannens
– kvinner er født til å være superelskere! Hva kan en sexolog bidra med?

11:30 - 12:15

Gratis

Mental styrke
Holdes av: Kevin Frøystad

Å leve sterkt er å verdsette og nyte et liv i mening. Vi kan ha suksess og alle penger
vi trenger, men være internt konkurs. Vi kan også ha en kjærlig ektefelle, flotte barn
og likevel føle at livet ikke har noen mening. Pleasure kan oppnås i øyeblikket og
prestasjon er nytelse, men et godt liv, kommer fra et liv i mening. Det handler om å
lære og forstå hvorfor vi føler oss som vi gjør. Og at vi kan lære oss å føle godt selv
i vanskelige tider. For det magiske skjer når vi føler godt. HVORFOR? Kvaliteten på
ditt liv bestemmes av kvaliteten på dine følelser. Har du et liv i gode følelser, har du
et godt liv. Selv om det stormer rundt deg, du LEVER STERKT!

12:25 - 13:10

Gratis
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Det er deg det handler om!
Holdes av: Nina H. Berfjord

Er du glad og fornøyd med deg selv? Har du det godt inni deg? Og hvem er du? Har
du noen gang tenkt over det? Blir du styrt av den ytre verden og frykten for å gjøre
feil? Eller styrer du dine egne valg og finner verdiene inne i deg selv? Det vi tenker
om oss selv, og våre verdier har rotfeste langt tilbake i våre liv. Det vi har sett, hørt
og følt på kroppen påvirker hvordan vi tenker om oss selv, og om andre. Gjennom
livet blir vi utsatt for holdninger, verdier og andres sannheter som er med på å styre
oss i hva vi skal mene og ikke mene. Selve nøkkelen til positive forandringer på alle
områder i livet, er at vi godkjenner og aksepterer oss selv for akkurat den vi er.
Kritikk låser oss fast i mønstret som vi ønsker å endre. Forståelse og vennlighet
overfor oss selv hjelper til å komme ut av dette mønstret. Ved å styre tankene i
riktig retning vil vi automatisk komme i en positiv spiral. Vi styrer våre egne valg!
Sitter du selv i førersetet, eller er du passasjer?

13:20 - 14:05

Gratis

Lese – og skrivevansker
Holdes av: Erling Skagseth

Opplev hvordan Erling Skagseth bruker Pedagogikk, NLP og TFT for å knekke koden
for å øke lese – skrive og innlæring hos barn og voksne. Kurset er unikt og vi har
tilreisende fra hele landet for å delta på Skagseth sitt unike kurs i lese og –
skrivevansker. Han har utviklet et unikt spesialkurs innen lese - skrivevansker der
han bygger på din erfaring både innen pedagogikk, NLP og TFT. Forfatter av bøkene
NLP Grunnbok 1 og NLP Grunnbok 1. Driver kurs i Pedagogikk for instruktører og
lærere. Trening, observasjon og feedback av instruktører. Sertifisert NLP Master
Trainer gjennom AIP og ICTA.

14:15 - 15:00

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

15:10 - 15:55

Gratis

Workshop - Sex, samliv og nærvær
Holdes av: Marte A Jacobsen & Kjetil R Jacobsen

Ved sex og samliv med høy grad av mindfulness er jeg lite forutinntatt for hva som
skal oppleves, jeg er i stand til fortløpende å observere og beskrive, i meg selv hva
som skjer på innsiden av kroppen uten å sortere opplevelsene i dårlige eller gode -
uten å endre sensasjonene. Jeg blir mer utforskende og søkende i møtet med den
andre og forestillingen om hvordan det skulle eller burde være - forstyrrer meg lite.
Jeg er ute av autopilot modus. Dette er utgangspunktet for å oppleve dypere og mer
genuint samvær.

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 2. 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.

12:25 - 13:10

Gratis
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Det er deg det handler om!
Holdes av: Nina H. Berfjord

Er du glad og fornøyd med deg selv? Har du det godt inni deg? Og hvem er du? Har
du noen gang tenkt over det? Blir du styrt av den ytre verden og frykten for å gjøre
feil? Eller styrer du dine egne valg og finner verdiene inne i deg selv? Det vi tenker
om oss selv, og våre verdier har rotfeste langt tilbake i våre liv. Det vi har sett, hørt
og følt på kroppen påvirker hvordan vi tenker om oss selv, og om andre. Gjennom
livet blir vi utsatt for holdninger, verdier og andres sannheter som er med på å styre
oss i hva vi skal mene og ikke mene. Selve nøkkelen til positive forandringer på alle
områder i livet, er at vi godkjenner og aksepterer oss selv for akkurat den vi er.
Kritikk låser oss fast i mønstret som vi ønsker å endre. Forståelse og vennlighet
overfor oss selv hjelper til å komme ut av dette mønstret. Ved å styre tankene i
riktig retning vil vi automatisk komme i en positiv spiral. Vi styrer våre egne valg!
Sitter du selv i førersetet, eller er du passasjer?

13:20 - 14:05

Gratis

Lese – og skrivevansker
Holdes av: Erling Skagseth

Opplev hvordan Erling Skagseth bruker Pedagogikk, NLP og TFT for å knekke koden
for å øke lese – skrive og innlæring hos barn og voksne. Kurset er unikt og vi har
tilreisende fra hele landet for å delta på Skagseth sitt unike kurs i lese og –
skrivevansker. Han har utviklet et unikt spesialkurs innen lese - skrivevansker der
han bygger på din erfaring både innen pedagogikk, NLP og TFT. Forfatter av bøkene
NLP Grunnbok 1 og NLP Grunnbok 1. Driver kurs i Pedagogikk for instruktører og
lærere. Trening, observasjon og feedback av instruktører. Sertifisert NLP Master
Trainer gjennom AIP og ICTA.

14:15 - 15:00

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

15:10 - 15:55

Gratis

Workshop - Sex, samliv og nærvær
Holdes av: Marte A Jacobsen & Kjetil R Jacobsen

Ved sex og samliv med høy grad av mindfulness er jeg lite forutinntatt for hva som
skal oppleves, jeg er i stand til fortløpende å observere og beskrive, i meg selv hva
som skjer på innsiden av kroppen uten å sortere opplevelsene i dårlige eller gode -
uten å endre sensasjonene. Jeg blir mer utforskende og søkende i møtet med den
andre og forestillingen om hvordan det skulle eller burde være - forstyrrer meg lite.
Jeg er ute av autopilot modus. Dette er utgangspunktet for å oppleve dypere og mer
genuint samvær.

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
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UFO-Rogaland
Holdes av: Sven Kåre Helland

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

12:25 - 13:10

Gratis
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Det er deg det handler om!
Holdes av: Nina H. Berfjord

Er du glad og fornøyd med deg selv? Har du det godt inni deg? Og hvem er du? Har
du noen gang tenkt over det? Blir du styrt av den ytre verden og frykten for å gjøre
feil? Eller styrer du dine egne valg og finner verdiene inne i deg selv? Det vi tenker
om oss selv, og våre verdier har rotfeste langt tilbake i våre liv. Det vi har sett, hørt
og følt på kroppen påvirker hvordan vi tenker om oss selv, og om andre. Gjennom
livet blir vi utsatt for holdninger, verdier og andres sannheter som er med på å styre
oss i hva vi skal mene og ikke mene. Selve nøkkelen til positive forandringer på alle
områder i livet, er at vi godkjenner og aksepterer oss selv for akkurat den vi er.
Kritikk låser oss fast i mønstret som vi ønsker å endre. Forståelse og vennlighet
overfor oss selv hjelper til å komme ut av dette mønstret. Ved å styre tankene i
riktig retning vil vi automatisk komme i en positiv spiral. Vi styrer våre egne valg!
Sitter du selv i førersetet, eller er du passasjer?

13:20 - 14:05

Gratis

Lese – og skrivevansker
Holdes av: Erling Skagseth

Opplev hvordan Erling Skagseth bruker Pedagogikk, NLP og TFT for å knekke koden
for å øke lese – skrive og innlæring hos barn og voksne. Kurset er unikt og vi har
tilreisende fra hele landet for å delta på Skagseth sitt unike kurs i lese og –
skrivevansker. Han har utviklet et unikt spesialkurs innen lese - skrivevansker der
han bygger på din erfaring både innen pedagogikk, NLP og TFT. Forfatter av bøkene
NLP Grunnbok 1 og NLP Grunnbok 1. Driver kurs i Pedagogikk for instruktører og
lærere. Trening, observasjon og feedback av instruktører. Sertifisert NLP Master
Trainer gjennom AIP og ICTA.

14:15 - 15:00

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

15:10 - 15:55

Gratis

Workshop - Sex, samliv og nærvær
Holdes av: Marte A Jacobsen & Kjetil R Jacobsen

Ved sex og samliv med høy grad av mindfulness er jeg lite forutinntatt for hva som
skal oppleves, jeg er i stand til fortløpende å observere og beskrive, i meg selv hva
som skjer på innsiden av kroppen uten å sortere opplevelsene i dårlige eller gode -
uten å endre sensasjonene. Jeg blir mer utforskende og søkende i møtet med den
andre og forestillingen om hvordan det skulle eller burde være - forstyrrer meg lite.
Jeg er ute av autopilot modus. Dette er utgangspunktet for å oppleve dypere og mer
genuint samvær.

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 2. 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.

12:25 - 13:10

Gratis
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Suksess med Feng Shui
Holdes av: Maianne L Petersen

Av Int. Dipl. Feng Shui Master Maianne L. Petersen Introduksjon til hva Feng Shui er
og 10 gode råd til hva du kan gjøre for å optimere din suksess på f.eks. jobb,
parforhold, karriere, livsenergi og mange andre områder. Spørsmål er velkomne og
ta gjerne egne boligtegninger med.

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

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

UFO-Rogaland
Holdes av: Sven Kåre Helland

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

16:05 - 16:50

Gratis

Seanse - Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 2. APRIL - SAL 4

Mediums demonstrationer
Holdes av: John Calmar

Med præcision, varme, kærlighed og humor leverer John beskeder fra den anden
side. Som altid starter John med en guidet meditation.Meditationen er til for at
skabe fred i krop, sind og sjæl, så du kan modtage den energi og healing der
kommer, når kontakten til den åndelige verden er blevet åbnet Et budskab kan være
fra en af dine åndelige hjælpere, dit totemdyr eller fra kære som er gået over på
den anden side. Budskaber kan også være omkring din fysiske og psykiske tilstand
eller et godt råd til din helse. John bestemmer ikke, hvad der kommer igennem og
hvem det kommer til, men det er John, der formulerer det. Et budskab fra den
åndelige verden er altid pakket ind, så kun du ved, hvad det betyder. Du kan læse
mere om John på www.JohnCalmar.dk

12:25 - 13:10

Gratis
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Suksess med Feng Shui
Holdes av: Maianne L Petersen

Av Int. Dipl. Feng Shui Master Maianne L. Petersen Introduksjon til hva Feng Shui er
og 10 gode råd til hva du kan gjøre for å optimere din suksess på f.eks. jobb,
parforhold, karriere, livsenergi og mange andre områder. Spørsmål er velkomne og
ta gjerne egne boligtegninger med.

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

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

UFO-Rogaland
Holdes av: Sven Kåre Helland

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

16:05 - 16:50

Gratis

Seanse - Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 18:30

Pris: 200,-

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 2. APRIL - SAL 4

Mediums demonstrationer
Holdes av: John Calmar

Med præcision, varme, kærlighed og humor leverer John beskeder fra den anden
side. Som altid starter John med en guidet meditation.Meditationen er til for at
skabe fred i krop, sind og sjæl, så du kan modtage den energi og healing der
kommer, når kontakten til den åndelige verden er blevet åbnet Et budskab kan være
fra en af dine åndelige hjælpere, dit totemdyr eller fra kære som er gået over på
den anden side. Budskaber kan også være omkring din fysiske og psykiske tilstand
eller et godt råd til din helse. John bestemmer ikke, hvad der kommer igennem og
hvem det kommer til, men det er John, der formulerer det. Et budskab fra den
åndelige verden er altid pakket ind, så kun du ved, hvad det betyder. Du kan læse
mere om John på www.JohnCalmar.dk

12:25 - 13:10

Gratis
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HU - En kjærlighetssang til Gud
Holdes av: Audun Holvik

HU-sangen tuner deg inn til deg selv og skaper ro og nærhet i alle situasjoner. Den
er en sang uten ord, melodi og rytme, og kan synges høyt eller stille av alle som vil
ha kontakt med sin indre upåvirkede åndelige veiledning.

13:20 - 14:05

Gratis

Forebyggende helsearbeid på "Antroposofisk"
Holdes av: Kjetil Renolen

”Når jeget er varmt inkarnert i kroppen, helt ut i fingrene og ned i tærne – da har vi
en høy grad av mindfulness og da harmoniseres de ulike kreftene i kropp og sjel”
Helhetlig helse sett fra antroposofisk medisin og nyere forskning på mindfulness.
Antroposofisk medisin er en grein på det ”Antroposofiske treet” til filosofen Rudolf
Steiner – der noen av de andre greinene heter Steinerskolen, det Biodynamiske
jordbruket og Vidaråsen Landsbyer for psykisk utviklingshemmede.

14:15 - 15:00

Gratis

Eckankar
Holdes av: Audun Holvik

ECKANKAR er et livssyn som legger vekt på personlige erfaringer som en naturlig vei
tilbake til Gud. Våre daglige erfaringer, og ikke minst våre nattlige drömmer, har en
betydning og en hensikt. ECKs åndelige övelser er verktöyet for å oppnå större
innsikt om dette. Kom og hör noen Eckister fortelle om hvordan de fant ECKANKAR,
hvorfor de valgte å studere der, og hva deres studie har betydd for dem. Först blir
det en kort introduksjon om ECKANKAR, og deretter anledning til å stille spörsmål.

15:10 - 15:55

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 3. APRIL - SAL 1

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

Kirurgisk healing
Holdes av: Naomi Sol

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

12:25 - 13:10

Gratis

Mindre stress og mer ro i livet ditt
Holdes av: Ingbjørg H.Obrestad

Er du bevisst din oppmerksomhet? Kan du fort trekke oppmerksomheten din tilbake
til det du holder på med? Mange tenker mye på fortid (grubling) og på fremtid
(bekymring). Er tiden inne for mindre stress og mer ro i livet ditt? Du reagerer ulikt
på hendelser i løpet av dagen. Er du kjent med dine tanker og følelser og egne
muligheter for påvirkning? Pusten kan brukes på mange måter. Ved hjelp av daglig
mental trening, blir du stadig mer bevisst deg selv. Mindfulness-øvelsene er og et
godt verktøy når akutte situasjoner oppstår. Litt om Ingbjørg H. Obrestad Driver
Ingbjørgs Pusterom på Jæren. Arrangerer mindfulness-kurs for små grupper, 6-8

13:20 - 14:05

Gratis
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HU - En kjærlighetssang til Gud
Holdes av: Audun Holvik

HU-sangen tuner deg inn til deg selv og skaper ro og nærhet i alle situasjoner. Den
er en sang uten ord, melodi og rytme, og kan synges høyt eller stille av alle som vil
ha kontakt med sin indre upåvirkede åndelige veiledning.

13:20 - 14:05

Gratis

Forebyggende helsearbeid på "Antroposofisk"
Holdes av: Kjetil Renolen

”Når jeget er varmt inkarnert i kroppen, helt ut i fingrene og ned i tærne – da har vi
en høy grad av mindfulness og da harmoniseres de ulike kreftene i kropp og sjel”
Helhetlig helse sett fra antroposofisk medisin og nyere forskning på mindfulness.
Antroposofisk medisin er en grein på det ”Antroposofiske treet” til filosofen Rudolf
Steiner – der noen av de andre greinene heter Steinerskolen, det Biodynamiske
jordbruket og Vidaråsen Landsbyer for psykisk utviklingshemmede.
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tilbake til Gud. Våre daglige erfaringer, og ikke minst våre nattlige drömmer, har en
betydning og en hensikt. ECKs åndelige övelser er verktöyet for å oppnå större
innsikt om dette. Kom og hör noen Eckister fortelle om hvordan de fant ECKANKAR,
hvorfor de valgte å studere der, og hva deres studie har betydd for dem. Först blir
det en kort introduksjon om ECKANKAR, og deretter anledning til å stille spörsmål.

15:10 - 15:55

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 3. APRIL - SAL 1

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

Kirurgisk healing
Holdes av: Naomi Sol

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

12:25 - 13:10

Gratis

Mindre stress og mer ro i livet ditt
Holdes av: Ingbjørg H.Obrestad

Er du bevisst din oppmerksomhet? Kan du fort trekke oppmerksomheten din tilbake
til det du holder på med? Mange tenker mye på fortid (grubling) og på fremtid
(bekymring). Er tiden inne for mindre stress og mer ro i livet ditt? Du reagerer ulikt
på hendelser i løpet av dagen. Er du kjent med dine tanker og følelser og egne
muligheter for påvirkning? Pusten kan brukes på mange måter. Ved hjelp av daglig
mental trening, blir du stadig mer bevisst deg selv. Mindfulness-øvelsene er og et
godt verktøy når akutte situasjoner oppstår. Litt om Ingbjørg H. Obrestad Driver
Ingbjørgs Pusterom på Jæren. Arrangerer mindfulness-kurs for små grupper, 6-8

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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HU - En kjærlighetssang til Gud
Holdes av: Audun Holvik

HU-sangen tuner deg inn til deg selv og skaper ro og nærhet i alle situasjoner. Den
er en sang uten ord, melodi og rytme, og kan synges høyt eller stille av alle som vil
ha kontakt med sin indre upåvirkede åndelige veiledning.

13:20 - 14:05

Gratis

Forebyggende helsearbeid på "Antroposofisk"
Holdes av: Kjetil Renolen

”Når jeget er varmt inkarnert i kroppen, helt ut i fingrene og ned i tærne – da har vi
en høy grad av mindfulness og da harmoniseres de ulike kreftene i kropp og sjel”
Helhetlig helse sett fra antroposofisk medisin og nyere forskning på mindfulness.
Antroposofisk medisin er en grein på det ”Antroposofiske treet” til filosofen Rudolf
Steiner – der noen av de andre greinene heter Steinerskolen, det Biodynamiske
jordbruket og Vidaråsen Landsbyer for psykisk utviklingshemmede.

14:15 - 15:00

Gratis

Eckankar
Holdes av: Audun Holvik

ECKANKAR er et livssyn som legger vekt på personlige erfaringer som en naturlig vei
tilbake til Gud. Våre daglige erfaringer, og ikke minst våre nattlige drömmer, har en
betydning og en hensikt. ECKs åndelige övelser er verktöyet for å oppnå större
innsikt om dette. Kom og hör noen Eckister fortelle om hvordan de fant ECKANKAR,
hvorfor de valgte å studere der, og hva deres studie har betydd for dem. Först blir
det en kort introduksjon om ECKANKAR, og deretter anledning til å stille spörsmål.

15:10 - 15:55

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 3. APRIL - SAL 1

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

Kirurgisk healing
Holdes av: Naomi Sol

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

12:25 - 13:10

Gratis

Mindre stress og mer ro i livet ditt
Holdes av: Ingbjørg H.Obrestad

Er du bevisst din oppmerksomhet? Kan du fort trekke oppmerksomheten din tilbake
til det du holder på med? Mange tenker mye på fortid (grubling) og på fremtid
(bekymring). Er tiden inne for mindre stress og mer ro i livet ditt? Du reagerer ulikt
på hendelser i løpet av dagen. Er du kjent med dine tanker og følelser og egne
muligheter for påvirkning? Pusten kan brukes på mange måter. Ved hjelp av daglig
mental trening, blir du stadig mer bevisst deg selv. Mindfulness-øvelsene er og et
godt verktøy når akutte situasjoner oppstår. Litt om Ingbjørg H. Obrestad Driver
Ingbjørgs Pusterom på Jæren. Arrangerer mindfulness-kurs for små grupper, 6-8

13:20 - 14:05

Gratis
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ukers-kurs og helge-kurs. Ukers kurs til Hellas. Hun har bakgrunn i Posten Norge
som poststyrer, undervisning på Postskolen, samt 5 år innen psykisk helse. Har siden
2010 jobbet med oppmerksomhetstrening og er utdannet som instruktør i
Mindfulness og terapeut innen healing og rebirthing.

HEALINGENERGI - min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Dette er en workshop, hvor du får kjenne på hvordan healingenergien kan virke på
deg. Mange mennesker sliter i dag med smerter og lidelser - det er tankene,
følelsene og opplevelsene våre som spiller inn på hvordan vi har det. Vi sier det er i
motgang vi blir sterkere. Her kan du få et virkelig godt verktøy for å håndtere
motgang bedre. I sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og
forening med det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en
måte å rense ut gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen
forteller jeg om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening
med høyere bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom
demonstrasjon på frivillige deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av
HEALINGENERGI til å hjelpe andre mennesker å komme ut av deres smerte og
lidelse, slik at de kan komme inn i et bedre liv for seg selv. Jeg har fått veldig gode
tilbakemeldinger på mitt energiarbeid, noe dere kan lese om i Min gjestebok på min
hjemmeside www.healingenergi.net. Kjent fra TV2 og andre medier. Bli med og
opplev noe som du kanskje aldri har opplevd før.Hjerteklem Willy

14:15 - 15:00

Gratis

Måten du tenker på - skaper din virkelighet
Holdes av: Torhild Tyrrell & Nina Sæbø

Alt vi foretar oss, er et resultat av tanken - det vi tenker. Det vi tenker er er
underlagt loven om tiltrekningskraften. De tankene som du tenker sendes ut i
universet og kommer tilbake til deg med mangfoldig kraft. Positive som negative.
Disse tankene som vi tenker, de former livet vårt. De gjør oss glade eller ulykkelige,
friske eller syke, sosiale eller asosiale, snille eller rampete, osv. Heldigvis, så er
positive tanker mye mer kraftfulle enn negative, men langvarig negativ tenking kan
lamme deg, og føre deg inn i dyp elendighet. Da skal det mye positiv tenking og
viljestyrke til for å komme tilbake til der du en gang var. Men alt går! Refleksjoner -
Tanker er energi 1 - alt er energi 2 - positive og negative tanker 3 - tanker som en
levende selvhandlende vesen 4 - loven om å sende ut og motta (så og høste) Alt
kommer tilbake - sjelens vei - alt er kommunikasjon -årsakene gir effekter - som
sykdommer.

15:10 - 15:55

Gratis

Numerologi - om hvordan vår numerologiske
vibrasjon speiler vår verden
Holdes av: Isabelle Sanne

Alt er energi og vibrasjon. Om vi lever et liv fylt med kontraster/drama/motbakke
eller et liv med glede og indre harmoni kan i stor grad forklares med vår
numerologiske vibrasjon. Er vår numerologiske vibrasjon i harmoni skaper det indre
ro og et positivt syn på verden, mens uharmoniske vibrasjoner tiltrekker
uharmoniske omstendigheter i livet. Heldigvis kan vibrasjonen endres dersom man
ønsker å komme i harmoni…….

16:05 - 16:50

Gratis
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ukers-kurs og helge-kurs. Ukers kurs til Hellas. Hun har bakgrunn i Posten Norge
som poststyrer, undervisning på Postskolen, samt 5 år innen psykisk helse. Har siden
2010 jobbet med oppmerksomhetstrening og er utdannet som instruktør i
Mindfulness og terapeut innen healing og rebirthing.

HEALINGENERGI - min reise med healingkraften
Holdes av: Willy Hansen

Dette er en workshop, hvor du får kjenne på hvordan healingenergien kan virke på
deg. Mange mennesker sliter i dag med smerter og lidelser - det er tankene,
følelsene og opplevelsene våre som spiller inn på hvordan vi har det. Vi sier det er i
motgang vi blir sterkere. Her kan du få et virkelig godt verktøy for å håndtere
motgang bedre. I sjelen til alle mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og
forening med det åndelige. For meg har reisen med HEALINGKRAFTEN vært en
måte å rense ut gammel energi for å komme opp i høyere bevissthet. I workshopen
forteller jeg om min egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening
med høyere bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom
demonstrasjon på frivillige deltagere i workshopen, hvordan jeg bruker kraften av
HEALINGENERGI til å hjelpe andre mennesker å komme ut av deres smerte og
lidelse, slik at de kan komme inn i et bedre liv for seg selv. Jeg har fått veldig gode
tilbakemeldinger på mitt energiarbeid, noe dere kan lese om i Min gjestebok på min
hjemmeside www.healingenergi.net. Kjent fra TV2 og andre medier. Bli med og
opplev noe som du kanskje aldri har opplevd før.Hjerteklem Willy

14:15 - 15:00

Gratis

Måten du tenker på - skaper din virkelighet
Holdes av: Torhild Tyrrell & Nina Sæbø

Alt vi foretar oss, er et resultat av tanken - det vi tenker. Det vi tenker er er
underlagt loven om tiltrekningskraften. De tankene som du tenker sendes ut i
universet og kommer tilbake til deg med mangfoldig kraft. Positive som negative.
Disse tankene som vi tenker, de former livet vårt. De gjør oss glade eller ulykkelige,
friske eller syke, sosiale eller asosiale, snille eller rampete, osv. Heldigvis, så er
positive tanker mye mer kraftfulle enn negative, men langvarig negativ tenking kan
lamme deg, og føre deg inn i dyp elendighet. Da skal det mye positiv tenking og
viljestyrke til for å komme tilbake til der du en gang var. Men alt går! Refleksjoner -
Tanker er energi 1 - alt er energi 2 - positive og negative tanker 3 - tanker som en
levende selvhandlende vesen 4 - loven om å sende ut og motta (så og høste) Alt
kommer tilbake - sjelens vei - alt er kommunikasjon -årsakene gir effekter - som
sykdommer.

15:10 - 15:55

Gratis

Numerologi - om hvordan vår numerologiske
vibrasjon speiler vår verden
Holdes av: Isabelle Sanne

Alt er energi og vibrasjon. Om vi lever et liv fylt med kontraster/drama/motbakke
eller et liv med glede og indre harmoni kan i stor grad forklares med vår
numerologiske vibrasjon. Er vår numerologiske vibrasjon i harmoni skaper det indre
ro og et positivt syn på verden, mens uharmoniske vibrasjoner tiltrekker
uharmoniske omstendigheter i livet. Heldigvis kan vibrasjonen endres dersom man
ønsker å komme i harmoni…….

16:05 - 16:50

Gratis
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Trommehealing
Holdes av: Borak Lovian

Trommer er brukt av sjamaner og andre i uminnelige tider som et sterkt healing
instrument. Den jevne rytmen gjør også at man slapper godt av og kan la sinnet
reise avgårde. Her kan du selv få kjenne hvordan det er å motta healing fra en
tromme. Velkommen!

12:25 - 13:10

Pris: 50,-

Magiske øyeblikk
Holdes av: Mette Helen Strand

Lær deg en enkel metode for å skape gode møter med andre mennesker uansett
hvor forskjellige disse er fra deg selv. Svært mange av signalene vi sender hverandre
skjer non verbalt gjennom kroppsspråk på det ubevisste plan. Det er enkelt og det
er effektivt! Mette Helen Strand driver kurs i Pedagogikk for instruktører og lærere.
Trening, observasjon og feedback av instruktører blant annet i oljebransjen. Lang
erfaring innen Personalutvikling/ Ledelse, Organisasjons-utvikling, Hypnoterapi,
Coaching/Terapi/HR support mot privat og næringsliv . Kjent foredrag - og
kursholder. Forfatter av bøkene NLP Grunnbok 1 og NLP Grunnbok 2. Sertifisert NLP
Master Trainer gjennom AIP og ICTA.

13:20 - 14:05

Gratis

Hvordan skape optimal helse
Holdes av: Kevin Frøystad

Er du trett, uopplagt eller syk? Ønsker du å vite årsakene til dine plager slik at du
kan gjøre noe med de? Hva blir konsekvensene av å døyve symptomer uten å gjøre
noe med årsaksfaktorene? Hva om du kan våkne hver morgen med overskudd og
styrke til livet. Helse er et område i kontinuerlig vekst, som gir kunnskap og
oppdagelser. Jeg vil dele mine siste erfaringer og veier til helse som vil virke for deg!

14:15 - 15:00

Gratis

Det er deg det handler om!
Holdes av: Nina H. Berfjord

Er du glad og fornøyd med deg selv? Har du det godt inni deg? Og hvem er du? Har
du noen gang tenkt over det? Blir du styrt av den ytre verden og frykten for å gjøre
feil? Eller styrer du dine egne valg og finner verdiene inne i deg selv? Det vi tenker
om oss selv, og våre verdier har rotfeste langt tilbake i våre liv. Det vi har sett, hørt
og følt på kroppen påvirker hvordan vi tenker om oss selv, og om andre. Gjennom
livet blir vi utsatt for holdninger, verdier og andres sannheter som er med på å styre
oss i hva vi skal mene og ikke mene. Selve nøkkelen til positive forandringer på alle
områder i livet, er at vi godkjenner og aksepterer oss selv for akkurat den vi er.
Kritikk låser oss fast i mønstret som vi ønsker å endre. Forståelse og vennlighet
overfor oss selv hjelper til å komme ut av dette mønstret. Ved å styre tankene i
riktig retning vil vi automatisk komme i en positiv spiral. Vi styrer våre egne valg!
Sitter du selv i førersetet, eller er du passasjer?

16:05 - 16:50

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

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

17:00 - 17:45

Gratis

Alternativmesse Sandnes 2016 - Godkjente foredrag / worksh... http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste...

7 av 9 29.03.16, 09.08

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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Hva gjør en sexolog?
Holdes av: Marte Andersen Jacobsen

Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet og kan ikke skilles
fra andre livsaspekter. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å
oppnå orgasme, og er heller ikke summen av vårt erotiske liv. Alt dette kan være en
del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det. Seksualitet omfatter så mye
mer. Seksuelle problemer er ofte et resultat av vårt følelsesmessige forhold til oss
selv og andre. Seksualitet er fremfor alt integrert i personenes følelsesliv, identitet
og selvfølelse. Seksualiteten vår utgjør en helt grunnleggende drivkraft i livet, og har
store virkninger på vår psykiske og mellommenneskelige fungering. Nærkontakt med
et annet menneske fordrer en dyp kontakt med oss selv. Vår relasjon til kroppen og
egne dype følelser er alle relasjoner. Alle drømmer vi om å få oppleve å gå opp i en
høyere enhet med vår kjæreste når vi har sex. Dette er også det høyeste nivået av
samvær vi kan få oppleve, men dette fordrer innsikt og modenhet i følelseslivet.

12:25 - 13:10

Gratis

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

UFO-Rogaland
Holdes av: Sven Kåre Helland

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

15:10 - 15:55

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

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

16:05 - 16:50

Gratis

Board Of Knowledge
Holdes av: Naomi Sol

Det er mulighet for at, en person eller flere, får en opplevelse av beskyttelse av
Board tegn, også oppleve en traumebehandling, man fjerner ikke hendelsen, men
man fjerner de vonde følelsene, slik at livet blir lettere, man blir Gladere...Boarden
er med og leter opp det som er viktigst for deg, slik at livet ditt går lettere.

17:00 - 17:45

Pris: 50,-
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Eckankar
Holdes av: Audun Holvik

ECKANKAR er et livssyn som legger vekt på personlige erfaringer som en naturlig vei
tilbake til Gud. Våre daglige erfaringer, og ikke minst våre nattlige drömmer, har en
betydning og en hensikt. ECKs åndelige övelser er verktöyet for å oppnå större
innsikt om dette. Kom og hör noen Eckister fortelle om hvordan de fant ECKANKAR,
hvorfor de valgte å studere der, og hva deres studie har betydd for dem. Först blir
det en kort introduksjon om ECKANKAR, og deretter anledning til å stille spörsmål.

12:25 - 13:10

Gratis

Få hjelp innen boligplanlegging
Holdes av: Maianne L Petersen

Bruk Feng Shui til å planlegge hvordan din bolig og innredning best mulig kan
fremstå i forhold til harmoni, balansering og livsenergi. Ta med deres hustegninger!
Vi gjennomgår dem. NB: Send oss gjerne deres hustegning på e-mail god tid i
forveien.(Gjerne flere mnd. i forveien) Da kan vi hjelpe dere mer grundig. E-mail:
caluna@caluna.dk

14:15 - 15:00

Gratis

Mindfulness og personlig utvikling
Holdes av: Kjetil Renolen

Hva er det virksomme prinsipp i mindfulness meditasjonen? - Må eg forandra meg
eller kan eg bare akseptere at eg er som eg er? Om du aksepterer at du er som du
er så har du forandra deg. (Helge Torvund)

15:10 - 15:55

Gratis

HU - En kjærlighetssang til Gud
Holdes av: Audun Holvik

HU-sangen tuner deg inn til deg selv og skaper ro og nærhet i alle situasjoner. Den
er en sang uten ord, melodi og rytme, og kan synges høyt eller stille av alle som vil
ha kontakt med sin indre upåvirkede åndelige veiledning.

16:05 - 16:50

Gratis

Workshop - Bli bevisst dine nære relasjoner
Holdes av: Marte Andersen Jacobsen

Nærkontakt med et annet menneske fordrer bevistgjøring av vår relasjon til egen
kropp og våre egne følelser. Dette er grunnlaget for alle relasjoner med andre
mennesker. 90 min workshop der du lærer om; Hvordan forstå og forbedre dine
relasjoner.

17:00 - 18:30

Pris: 200,-
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