


UTSTILLERLISTE
 Alternativmessen Tønsberg 2017

N18

Ana Scarlett
 Jeg er en Tarotist og flink numerolog. Jeg bruker oftest begge metoder for ikke bare å

besvare "om han ringer", men gå i dybden på hvordan de to passer sammen i det

hele tatt: mentalt, seksuelt, åndelig, hvem blir leder i forholdet og hvorfor, etc ,etc,

etc....

 

 

N21
Ansiktsrefleksterapi

 ANSIKTSREFLEKSTERAPI OG ACCES BARS av Jeanette Berg og Åse Silseth.

jeanette.berg@sfjbb.net | Tlf: 48 11 93 56

Holder

foredrag

  

 

U7

Ansvarlig Helse AS
 Gjennom AMOVE programmet – bevegelse der andre gir opp – har Vibeke erfart

hvordan du raskt kan få det bedre ved å forstå de usynlige prosessene i kroppen din

som hemmer og fremmer dine prestasjoner.

Holder

foredrag

  

 

N4

Arild Healer
 Anerkjent Healer. Har blitt omtalt i en rekke magasiner/ukeblader for sine unike

evner.

www.catoklinikken.com | arild_healer@yahoo.no | Tlf: 73 10 80 90

 

 

N6

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

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

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

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

Holder

foredrag

  

 

N19

Bjørg Fransisca Søreide
 Har jobbet som klarsynt og medium på fulltid i 20år. Jobber som klarsynt og medium

på messen.

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

 

 

L3/4

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

  

 

N17 Daranrath Wongsupluck 
 Thaimassasje. email: daranrarh@icloud.com Mob 46416239

 

 

N20 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

Holder

foredrag
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dine ved å gi deg en spennende Livsanalyse. Han er Norges og verdenskjent for sine

spådommer.

www.yangz.com | yangz@yangz.com

N3
Eli Wium

 Klarsynt. Tarot Veiledning. Salg av runer, alvekort og tarotkort.

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

Holder

foredrag

  

 

N5

Eva Lill Larsen
 Klarsynt og Healing. KanaliseringMedium. Kjent fra en mengde ukeblader. Les bl.a.

mer om Eva Lill i Norsk Ukeblad: www.klikk.no

www.evalill.com | Tlf: 90 16 90 20

 

 

N15
Heartdesigners AS

 Magnetsmykker og "powerhearts" fra Magnetix. Hjerteullskjerf i eget design. Kort med

eget design. Flere ullprodukter, nydelig kvalitet.

Holder

foredrag

  

 

N22
Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin Hille

 Forever Living Products.

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

 

 

U3L8

Life Protector
 Life Protector armbånd har negative ioner som gir positive effekter. Økt styrke og

fokus. Forbedret bevegelighet og balanse. Kan Lindre kroniske verk å leddsmerter.

www.lifeprotector | andreas@lifeprotector.no | Tlf: 45 51 54 57

 

 

N24

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

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

fortid, nåtid og fremtid.

Tlf: 92 66 21 85

 

 

N8 Lise Krotseng
 Hun har lang erfaring i selvutvikling og arbeider med energier fra høyere nivåer. På

messen overfører jeg energier(Healing)

Tlf: 93 43 27 86
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N13 Magasinet Harmoni
 Alternativt magasin.

 

 

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, yoga, krystaller, røkelse,

buddhafigurer m.m.

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

 

 

NATIRA

Natira.no
 Nettbutikk med fokus på velværeprodukter, Mindfullness, CD, DVD, kosttilskudd,

Yogaprodukter, interiør, figurer, aromaterapi m.m.

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

 

 

N23

Normassasje
 Konseptet Normassasje er utviklet av Solveig Smith, som har 30 års erfaring innenfor

faget massasje. Hun driver gjestegården Birgittatun i Tvedestrand, som er et av

stedene for utdanning innenfor Normassasje. Utdanningen holdes også i Oslo, Bergen,

Stavanger og Trondheim.

www.normassasje.no | post@birgittatun.no | Tlf: 41 57 50 87

Holder

foredrag

  

 

N13

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

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

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

Skribent og eier av magasinet Magasinet.

Holder

foredrag

  

 

L1

Petter NyvollHealer og Sjaman
 Utdannet White Feather Sjaman, Og Rainbow Reiki 1 Dan mester. Behandlinger, kurs,

Husrens, workshops, Seremonier mm.

http://www.healerpetternyvoll.com/179543136 | Healerpetternyvoll@outlook.com

Holder

foredrag

  

 

N16

Phen´s TAROT
 Tarot Klarsynt Healing. Vil du vite mer om situasjonen rundt deg? Kjærlighet Jobb

Penger Familie Fortid Nåtid Fremtid? Kortene gir deg veiledning.

skogernaturterapi.com | phen.chookla@c2i.net | Tlf: 41 30 88 32

 

 

U10
Propolife

 Propolis produkter. Aloe Vera.

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

 

 

N910 Sariel
 Sariel har et bredt utvalg av drømmefangere, healingprodukter, smykker, krystallkuler,

røkelse, buddha, krystaller og ellers alt innen det alternative. Vi fokuserer på kvalitet

og riktig pris. Ta gjerne en titt på nettbutikken vår.
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www.sariel.no | info@sariel.no | Tlf: 91 69 46 03

N2628

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

 

 

L7 Tønsberg Frikirke
 Tønsberg Frikirke, vi tilbyr hovedsakelig Healing, Profeti.

 

 

N1

Vita Veritas
 Vita Veritas holder kurs og lærer deg hvordan du selv kan skrive en bok om livet ditt.

Arne Hjorteset (90) ble forfatter 85 år gammel, og hans andre bok heter «Tanker om

Universet og meningen med livet».

Holder

foredrag

  

 

L1

Yasmine Gomez
 Utdannet sykepleier, livs Coach, sjaman og healer. Er mor, bestemor og samboer. Jeg

er meget opptatt av helse og å hjelpe mennesker. Driver egen klinikk i Nærheten av

Drammen. Epost: Rainbowreikisolbergmoen@outlook.com
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Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

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

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30 - 12:15

Gratis

Side 10 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...

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

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

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

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



www.mystica.no

Velkommen til 

Vi møtes på alle Sagamessene!

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

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

Paul`s
Healing
Krystaller

New 
Jana

www.mystica.no

Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

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

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30 - 12:15

Gratis

Side 10 av 11Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling...

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

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis

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

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



FOREDRAG / WORKSHOP
 LØRDAG 7. OKTOBER  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

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.

12:25  13:10

 

Gratis

Tarotkort og valgets kval
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

Den store Arkana og Jeget. Tarotkort er veivisere for når hvor og hvordan vi skal

finne vår plass i livet. Hvordan få ett sterkt Jeg? Hvordan bruke seg selv? Hvordan

forandre seg selv? Hvordan være til tjeneste for noe større enn jeget

13:20  14:05

 

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer

og nærdødenopplevelser
 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra

sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

14:15  15:15

 

Gratis

Aurafarger og deres betydning
 Holdes av: AuraVisjon

 

NYHET: Vi har nå det aller nyeste innen Aurafoto med 3D bilder, og rapporter på

mange språk – inkludert dansk. Vi forteller om de ulike betydningene av fargene i

Auraen og i Chakraene. Hvor fargene er plassert kan ha forskjellig betydning – og

om det er i auraen eller i et chakra. Kan chakraene ha ”feil” farge, og hva betyr i så

fall det? Er det sant at Auraen endrer seg hele tiden – og hvorfor skal man da ta

aurabilde? Du får et innblikk i betydningen av fargene som gjør at du kan forstå deg

selv bedre.

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.

18:00  19:30

 

Pris: 200,



FOREDRAG / WORKSHOP
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Kroppens unike evne til å helbrede seg selv
 Holdes av: Petter Nyvoll & Yasmine Gomez

 

Kroppen vår har en unik evne til å helbrede seg selv, om forholdene ligger til rette

for det. Under dette foredraget vil vi gi deg basiskunnskaper, slik at du selv kan

legge forholdene til rette og på den måten forebygge eller redusere helseplager og

kunne gi basis for økt velvære.

11:30  12:15

 

Gratis

Frisk fra ME! Vibeke Hammer forteller sin historie
 Holdes av: Vibeke C. Hammer

 

Vibeke C. Hammer var 40 år da hun fikk en uforklarlig tilstand som endte med 3,5

år med ME. Det å ikke klare arbeid eller ta seg av egen familie er vanskelig. Hun ble

helt frisk. Hvordan fikk hun det til? Mange sliter i dag med utmattelse og ME. Det er

ikke tvil hos Vibeke om at ME er en fysisk tilstand. I 10 år har hun arbeidet med å

undervise i hvordan vi ved å spille på lag med kroppen kan oppleve å få mer energi.

Hun har bemerkelsesverdige resultater å vise til. Nå deler hun sin egen historie om

hvordan hun kom seg ut av sin ME tilstand  og hva hun gjør når hun veileder de

som ønsker å lære. Kom og hør!

12:25  13:10

 

Gratis

Skriv ditt liv
 Holdes av: Anette Holt Bratsberg

 

Verdien av å skrive om ditt liv er ofte kilden til forståelse og erkjennelse både av

hvem du selv er, og for etterkommere til å få kunnskap og se sammenhenger som

er viktige for egen identitet. Alle har sin unike historie å fortelle, og det er enklere

enn du kanskje tror. Bli med på en tidsreise i den nære fortid, og få kunnskap om

hvordan din egen historie kan nedtegnes.

13:20  14:05

 

Gratis

Velvære og økt vitalitet med Normassasje TM.
 Holdes av: Solveig Smith

 

Ingenting er som å legge seg med på en benk og ta imot to gode hender. Massasje

forfrisker, fornyer og helbreder. Å bli møtt som den man er, og ikke som et

anatomisk fenomen, betyr mye når man skal velge massør. Normassasje opptar seg

med det levende livet. Det handler om livskvalitet som rommer både velvære,

sunnhet og spiritualitet. Normassasje bygger på både østlig og vestlig filosofi, og

integrerer de fleste elementene i moderne massasje.

14:15  15:00

 

Gratis

Energi og overskudd med magneter fra Magnetix
 Holdes av: Ellen Lyby

 

Foredrag om magneter. Har du lite overskudd og energi? Setter i gang kroppens

egne selvhelbredende prosesser. Kan lindre muskelplager, tretthet/slapphet,

allergiplager, nedsatt immunforsvar, magetarmproblemer og søvn.

15:10  15:30

 

Gratis

Access Bars
 Holdes av: Åse Silseth

 

Access Bars er en enkel metode som går på å berøre 32 lagringspunkter på hodet.

Når punktene berøres, vil det som lagres der løses opp, ved at du tillater deg å

motta. Metoden er også kallt «å rense harddisken" Et livsforandrende verktøy og

teknikker som er kraftfullt og praktisk innrettet som steg for steg prosesser. Du blir

deg mer bevisst om hvor du skaper blokkeringer som hindrer deg i å nå dine mål og

drømmer, og hvordan du i stedet kan begynne å bruke dine egenskaper og

muligheter til å skape ditt liv slik du selv ønsker det. Du kan oppleve at: støy stilner,

mindre negative tanker, redusert angst og uro, dypere søvn, bedre relasjon til deg

selv og andre, økt bevissthet og mye mye mer. I verste fall får du en god

hodemassasje, i beste fall endres hele livet ditt! Metoden kommer fra Gary Douglas i

USA, og har vært i Norge noen få år. VELKOMMEN TIL FOREDRAG OM METODEN.

15:40  16:25

 

Gratis



FOREDRAG / WORKSHOP
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Spennende Minikurs i Tarot
 Holdes av: Eli Wium

 

Eli Wium er kjent som en av Norges dyktigste i klarsyn og har lang erfaring i tydning

av tarotkort. Hun har grundige kunnskaper om symboltolking. Hun vil igjennom

dette kurset lære bort litt av sine kunnskaper om hvordan man bruker kortene.

Kurset vil ta utgangspunkt i Erkeenglenes tarotkort som nylig har kommet ut på

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

Astrologi og Spirituell bevissthet
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

Spirituell bevissthet er revolusjonær. Den krever at du ser på deg selv, virkeligheten

og universet på en ny måte. Horoskopet gir deg flere nøkler til hvordan du kan

legge ut på livets mest fantastiske reise. Den som går hjemover og til essensen av

hvem du er og forståelsen av hvorfor du har lagt ut på denne jordiske seilasen.

13:20  14:05

 

Gratis

Access Bars
 Holdes av: Åse Silseth

 

Access Bars er en enkel metode som går på å berøre 32 lagringspunkter på hodet.

Når punktene berøres, vil det som lagres der løses opp, ved at du tillater deg å

motta. Metoden er også kallt «å rense harddisken" Et livsforandrende verktøy og

teknikker som er kraftfullt og praktisk innrettet som steg for steg prosesser. Du blir

deg mer bevisst om hvor du skaper blokkeringer som hindrer deg i å nå dine mål og

drømmer, og hvordan du i stedet kan begynne å bruke dine egenskaper og

muligheter til å skape ditt liv slik du selv ønsker det. Du kan oppleve at: støy stilner,

mindre negative tanker, redusert angst og uro, dypere søvn, bedre relasjon til deg

selv og andre, økt bevissthet og mye mye mer. I verste fall får du en god

hodemassasje, i beste fall endres hele livet ditt! Metoden kommer fra Gary Douglas i

USA, og har vært i Norge noen få år. VELKOMMEN TIL FOREDRAG OM METODEN.

14:15  15:00

 

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer

og nærdødenopplevelser
 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra

sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

15:10  16:10

 

Gratis

Trommehealing
 Holdes av: Borak Lovian

 

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

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

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

tromme. Velkommen!

16:20  17:05

 

Pris: 50,
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Skriv ditt liv
 Holdes av: Anette Holt Bratsberg

 

Verdien av å skrive om ditt liv er ofte kilden til forståelse og erkjennelse både av

hvem du selv er, og for etterkommere til å få kunnskap og se sammenhenger som

er viktige for egen identitet. Alle har sin unike historie å fortelle, og det er enklere

enn du kanskje tror. Bli med på en tidsreise i den nære fortid, og få kunnskap om

hvordan din egen historie kan nedtegnes.

12:00  12:45

 

Gratis

Energi og overskudd med magneter fra Magnetix
 Holdes av: Ellen Lyby

 

Foredrag om magneter. Har du lite overskudd og energi? Setter i gang kroppens

egne selvhelbredende prosesser. Kan lindre muskelplager, tretthet/slapphet,

allergiplager, nedsatt immunforsvar, magetarmproblemer og søvn.

13:20  13:40

 

Gratis

Rask og varig endring, er det mulig?
 Holdes av: Vibeke C. Hammer

 

Gjennom AMOVE – bevegelse der andre gir opp – har Vibeke erfart hvordan du

raskt kan få det bedre ved å forstå usynlige prosesser i kroppen som hemmer og

fremmer dine prestasjoner. Beskrivelse av foredraget: Alt for mange blir i dag

overlatt til seg selv med sine plager. Dette er både smertefullt og begrensende for

livet og fremtiden. Vibeke deler hvordan hun jobber for å bevege deltakerne som vil

videre og ha det bedre. Langtidsoppfølgingen viser at det større sannsynlighet for å

lykkes enn ikke å lykkes med AMOVE programmet. Deltakerne får mer overskudd og

lærer å lindre og redusere plager også der det har vart lenge/alvorlig. Godt samspill

tanke – hjerne – kropp. Deilig det!

14:15  15:00

 

Gratis

Sjamanisme for det moderne mennesket
 Holdes av: Petter Nyvoll & Yasmine Gomez

 

Hvorfor trenger vi Sjamaner i den moderne verden, Hva er en Sjaman. Litt om

hvordan vi jobber. Demonstrasjon av metoder vi benytter. Trommereise.

15:10  15:55

 

Gratis

Normassasje TM – vår tids massasje
 Holdes av: Solveig Smith

 

Massasje som fag i Norge har utviklet seg mye i løpet av de siste tretti årene. Fra å

være fokusert på kun anatomi og fysiologi, rommer massasje i dag mange flere

elementer. Kropp og psyke henger sammen. Vår vestlige kultur har hentet inn nye

teknikker fra Østen, som bygger på chakra, aura og meridianer. Normassasje

utdanning underviser blant annet i det menneskelige energisystem. Foredraget

kombineres med øvelser som åpner for evnen til å se og føle energi og aura.

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
 SØNDAG 8. OKTOBER  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

Astrologi og Spirituell bevissthet
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

Spirituell bevissthet er revolusjonær. Den krever at du ser på deg selv, virkeligheten

og universet på en ny måte. Horoskopet gir deg flere nøkler til hvordan du kan

legge ut på livets mest fantastiske reise. Den som går hjemover og til essensen av

hvem du er og forståelsen av hvorfor du har lagt ut på denne jordiske seilasen.

13:20  14:05

 

Gratis

Access Bars
 Holdes av: Åse Silseth

 

Access Bars er en enkel metode som går på å berøre 32 lagringspunkter på hodet.

Når punktene berøres, vil det som lagres der løses opp, ved at du tillater deg å

motta. Metoden er også kallt «å rense harddisken" Et livsforandrende verktøy og

teknikker som er kraftfullt og praktisk innrettet som steg for steg prosesser. Du blir

deg mer bevisst om hvor du skaper blokkeringer som hindrer deg i å nå dine mål og

drømmer, og hvordan du i stedet kan begynne å bruke dine egenskaper og

muligheter til å skape ditt liv slik du selv ønsker det. Du kan oppleve at: støy stilner,

mindre negative tanker, redusert angst og uro, dypere søvn, bedre relasjon til deg

selv og andre, økt bevissthet og mye mye mer. I verste fall får du en god

hodemassasje, i beste fall endres hele livet ditt! Metoden kommer fra Gary Douglas i

USA, og har vært i Norge noen få år. VELKOMMEN TIL FOREDRAG OM METODEN.

14:15  15:00

 

Gratis

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer

og nærdødenopplevelser
 Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

 

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra

sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

15:10  16:10

 

Gratis

Trommehealing
 Holdes av: Borak Lovian

 

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

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

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

tromme. Velkommen!

16:20  17:05

 

Pris: 50,
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Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

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

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30 - 12:15

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis
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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




