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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
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                     Digitaliserer dine gamle analoge video taper.

Gjenoppretter sletta filer ifra Harddisker
/ Usb minnepenner / Minnekort / Dvd -

BluRay Disker som ikke er Finalized

Dvd - BluRay kopiering
fra 1 til 1000 stk.

Brenner filene over på vanlige
Dvd eller BluRay .

Ny type Dvd & BluRay Disker som skal
sikre filene opptil 1000 År.

Overfører filene også til Usb
Minnepenn / Harddisker til bruk på

MAC/ PC.

Kontakt info

E - post
postabcfms@gmail.com
info@abcfilmmedia.net

Web Side
www.abcfilmmedia.net

Mobil - 468 02 912
Abc Film & MediaService

Drammen
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N7ABC

Access Bars©
Ved en lett berøving av 32 Access Bars© punkter på hodet vil du kunne

oppleve at: støy og uro stilner, letter spenninger i kropp og bevissthet. ”I verste

fall kan det føles som en herlig massasje og i beste fall kan det endre livet ditt”.

www.acessconsciousness.com | catalh@gmail.com | Tlf: 977 80 187

Holder

foredrag

 

P13

Asbjørn Fenne
Healing. åndehjelper. Medium. Asbjørn har vært på 159 husrens til nå og får

også skriftlige tilbakemeldinger i etterkant på hvor fin og rolig energien har

blitt.

asfe@online.no | Tlf: 48 02 57 41

Holder

foredrag

 

U3
Astrid Olsen
Klarsynt. Kirurgisk healing. Holder foredrag om småfolket/naturens engler/feer.

Tlf: 45 60 10 17

Holder

foredrag

 

N18

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

 

G6

Bente Stamoen
Automatskrift, AccessBars  og AccessBodyprosess lærer. AccessBars kurs i

Vestby, den 12.11. 16. AccessBars er en metode som også er beskrevet som 'å

rense harddisken'. 32 punkter på hodet har lagret alle gamle sannheter/

begrensninger som vi lever etter, bevisst eller ubevisst.

bentestamoen@hotmail.com | Tlf: 97 50 64 73

Holder

foredrag

 

P4

Bjørg Fransisca Søreide
Bjørg Fransisca Søreide har lest psykologi ved Universitetet i Bergen. Utdannet

astrolog v/ Arvid Foss. Utdannet kunstterapeut. Lærte tarot for 35år siden på

Bauker kursgård. 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

 

Boeriis, Peer Kim

P9 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

 

R89

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

 

Q1
Ca’luna Vital Energy Feng Shui Academy
Tarot rådgivning og Feng Shui rådgivning.

www.caluna.dk | caluna@caluna.dk | Tlf: +45 8682 8688

Holder

foredrag

 

U4

Colourscope
Din Personlige Indre Farge® En ny Tankegang. Colourcopet representerer en

helt ny måte å tenke farger på. Vi må for eksempel glemme de fargene vi

tradisjonelt mener at vi kler. De kan kanskje stå godt til hud og hår, men de

kler ikke sjelen vår. Finn og Kjenn Din sjels Fargeskala!

Holder

foredrag

 

N11

Dr.Henning Hai Lee Yang
Spåmann  Dr. Henning Hai Lee Yang er ekspert i Astrologi, Hånd og

Ansiktsanalyse. Han kan gi deg svar på alt du måtte ha og kan hjelpe deg å se

og løse problemene dine ved å gi deg en spennende Livsanalyse. Han er

Norges og verdenskjent for sine spådommer.

www.yangz.com | yangz@yangz.com

Holder

foredrag

 

S2
Dragon Wood
Eksklusive artikler fra østen: Skulpturer, smykker, keramikk, musikk,

vindklokker m.m. Besøk vår butikk i gågata  DRAMMEN

 

N1
Eli Wium
Klarsynt. Tarot Veiledning. Salg av runer, alvekort og tarotkort.

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

Holder

foredrag

 

P2

Enzo.center Tønsberg
Terapi, kurs og meditasjon. Her på messen presenterer vi urgammel japansk

metode for healing og selvhjelp JIN SHIN JYUTSU. Enkel og kraftfull. Ved

Dorthe og Anja.

www.dortheleth.no | d@dortheleth.no | Tlf: 97 51 50 19

Holder

foredrag

 

P16
Eroma Perfumes
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P16
Eroma Perfumes

P16
Eroma Perfumes er et norsk parfymemerke som leverer alkoholfrie, naturlige og

veganske parfymeoljer.

www.eroma.no | salg@eroma.no | Tlf: 926 277 27

 

N17

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

 

G1

GenvindBalancen 
Fjernbehandling. Har du brug for støtte og behandling, og er det svært at

komme til en behandler  så skal du måske have fjernbehandling vha en

teknologi, som analyserer og behandler via en blodprøve. Her kan du få

radionisk behandling med nyeste Coben teknologi fra Østrig.

www.genvindbalancen.dk | info@genvindbalancen | Tlf: 0045 30135560

 

P1

Glimre
Håndlagde smykker i chakrafarger med relevante krystaller og smykkestener.

Styrk de energiene du ønsker, og pynt deg for både skjønnhet, balanse og

velvære.

https://www.facebook.com/Elyse971191709639799/ | ninafuru@gmail.com

Holder

foredrag

 

R6

Heartfulness
Opplev Heartfulness. Vil du lære å meditere eller oppleve hvordan du kan

slappe av og gi slipp på hverdagens stress i løpet av kort tid? Besøk oss, snakk

med våre erfarne instruktører og mediter med oss. Gratis

heartfulnessmeditation.no | post@heartfulnessmeditation.no | Tlf: 93 24 51 00

Holder

foredrag

Holder

workshop

N12
Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin Hille
Forever Living Products.

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

 

P12

Iren Naustdal
Klarsynt veiledning/råd. Aktuell med bøkene "Det gode liv" og "Å leve i pakt

med naturen".

http://www.sjelsvei.com | irennaustdal@gmail.com | Tlf: 932 65869

 

N16 IZZA
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Tarot.  

N4
JanErik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
Klarsyn  Medium  Healing. Kjent fra "Jakten på den 6.sans".

www.skogernaturterapi.com | janerik@skogernaturterapi.com | Tlf: 41 28 00 30

Holder

foredrag

 

N3

John Calmar
Aurachakra foto ved clairvoyant J.Calmar. Jeg er certificert auraformidler,

utdannet i California og har siden 1990 arbeidet med aurakameraet. Hele tiden

har jeg deltatt i videreutviklingen og tolkningen omkring fargene av auravideo

systemet sammen med grunnleggeren av AVS  Johann Fisslinger.

www.johncalmar.dk | info@johncalmar.dk | Tlf: 45 40 93 85 93

Holder

foredrag

 

N2
Karine Knedal
Godkjent healer, NSFH.

www.karineshealing.no | info@karineshealing.no | Tlf: 90 09 42 71

 

N13

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

 

P8

Leila Karstensen
Livsveileder og regresjonsterapeut, og driver nettsiden energimedisin.no. Leila

leser energifeltet  hvor all sykdom og ubalanser først oppstår, ser blokkeringer

og veileder ut i fra det mens hun forløser energi.

www.energimedisin.no | leilaspost@gmail.com | Tlf: 45 46 47 44

Holder

foredrag

 

U6/U7

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

 

P3

Linda Thorstensen
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U6/U7

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

N4
JanErik Hanssen v/ Skoger Naturterapi
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P3

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

Livets Nøkkel: Per Kristian Myhr
LIVETS NØKKEL: Per Kristian Myhr; sykepleier, biontolog, klarsynt og healer.

Måler ubalanser/blokkeringer hos den enkelte og transformerer med Livets

Nøkkel. Måler etterpå for å se at blokkeringen er borte.

www.forandring.net | perkmy@online.no | Tlf: 97 17 24 39

Holder

workshop

Foaje Lyset Design
Håndlagde dekorasjonslys, smykker, såper, bilder, skjerf m.m.

 

N15 Magasinet Harmoni
Alternativt magasin.

 

U12

MayaKompany
We sell best and 100% fresh & organic oliven and cheese and oil from Hellas

and we are providing the best packages free to choose for all the visitors of

course complimentary free test of anything they wish :)

 

R11/12

Mediumskap i Drammen
Mediumskap i Drammen. Holder åndelige kvelder.

http://drammen.aandekommunikasjon.com | info@aandekommunikasjon.com | Tlf: 917 84

314

Holder

foredrag

 

R3

Monica Tronds
Velkommen til min stand. Jeg tilbyr: healing med Creating 7 Tools. Intuitiv

håndlesning. Healing.

www.veiledningkurs.com | ibis.hm@gmail.com | Tlf: 40 21 60 78

 

G89

Mylnudalr og Hoen Vikinglag
Mylnudalr og Hoen Vikinglag er formidlere av den norrøne kulturarven vår, også

den spirituelle. Bruk av runer, åndelighet og nærhet til naturen var viktig for det

norrøne folk.

Holder

foredrag

 

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

 

G4 NOAH   for dyrs rettigheter
Frivillig organisasjon som fremmer dyrs rettigheter.

 

N5 PastTV
Paranormal TVkanal www.pasttv.no

 

Per Henrik Gullfoss
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Per Henrik Gullfoss

N15 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

 

U10

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

 

P5

Phil Phillips
ClairvoyantMediumTarot. Salg av CDmeditasjon. Holder spennende foredrag

om det å være medium.

clairvoyant84@hotmail.com

Holder

foredrag

 

R13
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

 

N9

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

 

R1/2

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

krystallkuler, røkelse, buddha, krystaller og ellers alt innen det alternative. Vi

fokuserer på kvalitet og riktig pris. Ta gjerne en titt på nettbutikken vår.

www.sariel.no | info@sariel.no | Tlf: 91 69 46 03

 

U10
Siam Spa
Fotmassasje.

http://www.siamspathaimassasje.com | siamspa@hotmail.no | Tlf: 41 35 28 90

 

P10

Siri A.Hansen
Klarsynt veiledning, kontakt og formidling av avdøde, guider og hjelpere.

Trommehealing og chakrabalansering.

www.siriahansen.com | sirimedium@gmail.com | Tlf: 93 62 92 63
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N10C

Sophia Lea Kielland
Astrolog, forfatter, coach, kursleder og foredragsholder. Har hatt egne tv

programmer om vår tids åndelige søken på TV2 og har skrevet flere bøker om

astrologi og parforhold, deltatt i tv debatter, vært fast astrolog for God Morgen

Norge og motebladet Elle, astrocoach i magasinet Tara.

www.sophialea.no | Tlf: 95 90 66 33

Holder

workshop

G3
Sputnik Invest
Presentasjon av alarmløsning uten abonnenment, droner, GPStracker og

boliger i utlandet.

 

S12

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

 

R7

Sunnhet og Ernæring
Skanning med EIS kan kartlegge noen av årsakene til hodepine, overvekt,

mangel på energi osv. Som ernæringsterapeut kan jeg gi råd om ernæring.

ottjo07@gmail.com | Tlf: 95 89 96 40

Holder

foredrag

 

P17

Synergy Worldwide v/ Lindland
Jeg er utdannet kostholdsveileder. Forebygging av helseplager og det å hjelpe

de som allerede har fått utfordringer med sin helse står sentralt i det jeg holder

på med. Informasjon og salg av Synergy Worldwide.

e.lindland@hotmail.com

Holder

foredrag

 

P15 Therese Marie M. Hussein
Vinneren av "Jakten på den 6.sans i 2009" Tarot.

Holder

workshop

KUN

WORKSHOP

Thor Gundersen
Selvutvikling, kinesiologi og naturmedisin. Meget erfaren kursog

foredragsholder i Norge og Nederland.

www.thorgundersen.net | Tlf: 93 87 20 17

Holder

workshop

R4

Veien videre/Berit Hagbartsen
Klarsynt rådgiver og medium. Sitter du fast med uløste spørsmål i livet eller

ønsker du kontakt med dine kjære. Så kan jeg kanskje være den rette for deg.

https://www.facebook.com/VeienVidereBeritHagbartsen404212383046987/?

 



N10C

Sophia Lea Kielland
Astrolog, forfatter, coach, kursleder og foredragsholder. Har hatt egne tv

programmer om vår tids åndelige søken på TV2 og har skrevet flere bøker om

astrologi og parforhold, deltatt i tv debatter, vært fast astrolog for God Morgen

Norge og motebladet Elle, astrocoach i magasinet Tara.

www.sophialea.no | Tlf: 95 90 66 33

Holder

workshop

G3
Sputnik Invest
Presentasjon av alarmløsning uten abonnenment, droner, GPStracker og

boliger i utlandet.

 

S12

Steinmannen Freddy Larsen
Salg av produkter som: krystaller, tromlet sten, slipt sten, mineraler, grotter og
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engler, kuler, pyramider, hjerter m.m.

frelar@ostfoldfk.no | Tlf: 900 21 745
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fref=ts | berit.h.nygaard@hotmail.com | Tlf: 93 05 64 73

U9
Vestby meditasjonssenter
Informasjon om vårt senter. Salg av massasjepute.

www.vestbymeditasjon.com | vestbymeditasjon@gmail.com | Tlf: 46 83 38 62

 

G7

Vita Veritas Buskerud
Skriv din livshistorie. Vita Veritas har lang erfaring og kunnskap om hvordan du

kan få din, eller dine slektningers historier bevart. Bli en brobygger til neste

generasjon.

Holder

foredrag
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Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

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

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30 - 12:15

Gratis

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



Velkommen til 

Vi møtes på alle Sagamessene!

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

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

Paul`s
Healing
Krystaller

New 
Jana

www.mystica.no



FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 15. 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

Astrocoaching – få det livet du ønsker deg
Holdes av: Sophia Lea Kielland

Sophia Lea Kielland er kjent som Norges mest profilerte astrolog. Hun har lang

erfaring med astrocoaching og har skrevet flere astrologiske bøker og hatt egne

selvutviklings TV programmer. Hun vil holde minikurs i astrocoaching og

introdusere enkle coaching teknikker og astrologisk kunnskap som kan hjelpe deg til

å komme i kontakt med dine ressurser for å nå egne mål, lykkes i livet og og bli den

beste utgaven av deg selv. Du lærer om bevisstgjøring; hvordan å komme i kontakt

med alle de fantastiske egenskapene du er født med, din indre visdom og din egen

kjærlighetskraft. Astrocoaching kan bidra til å avdekke dine indre skatter, og gir

deg muligheten til å overskride negative tankeformer, gi slipp på fortiden, utvikle

deg og skape det livet du ønsker deg.

12:25  13:10

Pris: 100,

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.

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

Mediumseanse med beskjeder
Holdes av: Adele Leyha 

Adele Leyha i foreningen Mediumskap i Drammen forteller litt om hvordan det er å

være et medium. Kunne du tenke deg å fått en hilsen ifra åndeverden? Adele Leyha

vil holde en liten seanse hvor hun formidler beskjeder fra hjelpere og dyr i

åndeverden, til noen av publikum i salen.

15:10  15:55

Gratis

Gi slipp på gamle mønstre
Holdes av: Access Bars

Er du klar til å gi slipp på gamle mønstre som gjør at du ikke kan leve det livet du

vet er mulig? Er du lei av å ikke sove godt, slitsomme forhold, stress, negativt

selvbilde og anspent forhold til kroppen din? Access Bars® er en intuitiv

kroppsbehandling. Under behandlingen blir du skånsomt berørt på 32 punkter på

hodet. Kroppen får mulighet til å gi slipp på det som ikke gagner den lenger. Dette

er en enkel metode som kan alle kan lære, og alle kan utøve. I løpet av foredraget

vil du få demonstrert metoden og mulighet til å prøve den. "Det vil føles som en

herlig massasje og i beste fall kan det endre hele livet ditt"

16:05  16:50

Gratis



FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 15. OKTOBER  SAL 2

ånder og klebeånder
Holdes av: Asbjørn Fenne

Hva er klebeånder? Hvordan kommer de til meg og hvordan jeg hjelper dem videre.

Frivillige fra salen vil få tilbud om å bli renset og healet. Avsluttes med healing fra

salen. Velkommen.

11:30  12:15

Pris: 100,

Skriv din livshistorie
Holdes av: Kjersti Reffhaug Eie

Jeg jobber som livshistorieformidler for Vita Veritas. Det innebærer å hjelpe folk

med å bevare sine livshistorier i skriftlig form. Vi skriver for deg, din muntlige

historie gjøres om til skriftlig form i tekst og bilder. Vi holder kurs for deg som vil

skrive selv, hjelper deg med å komme i gang og få fullført. Resultatet kan bevares i

bokform, i det antall eksemplarer du ønsker å gi bort eks. til dine etterkommere. Har

du ikke opplevd noe særlig sier du? Er du ikke gammel nok? Har du ikke

etterkommere? Din historie er unik og verdifulll. Dette snakker vi også om på

foredraget.

12:25  13:10

Gratis

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

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

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese Hussein

Jeg vil holde et foredrag om det å være et Medium. Det er åpent for å ta imot

spørsmål fra publikum på slutten. Til slutt vil jeg holde en demonstrasjon. Da viser

jeg hvordan jeg jobber som Medium og med den andre siden.....

15:10  15:55

Pris: 100,

Selvutvikling på et høyt nivå
Holdes av: Thor Gundersen

Han er en unik og klarsynt spirituell Livsveileder, som har ubegrenset tilgang til alle

nivåer i universet. Han ser våre tidligere liv, retter opp i ubalanser, kommuniserer

med oss på cellenivå og forteller oss i tall hvordan det står til med oss. Han har over

20 års erfaring innen naturmedisin og kinesiologi.

16:05  17:05

Pris: 200,



FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 15. OKTOBER  SAL 3

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

> Universell Hvit Tids krystall og mineral healing Adele Leyha er Lærer i Universell

Hvit Tids krystall og mineral healing. Krystaller brukt i denne healingformen kan gi

styrke for både helsa og humøret. Alle mennesker har noen krystaller som de

samvirker og resonnerer harmonisk bedre med enn andre. I dette foredraget

forteller Adele Leyha om ulike typer krystaller, deres healingkraft, og hvordan man

kan rense og bruke dem for healing.

11:30  12:15

Gratis

Ny start med riktig mat
Holdes av: Elisabet Lindland

Den starter med evolusjonen og tar med seg materiale fra noen forskere som har

studert hvordan våre forfedre levde og spiste, beveger seg til vår tid og tar med seg

det hva som har skjedd med maten og helsen vår underveis, tar med seg

utfordringer med vår helse og sykdommer og hvordan er vår helse nå, matkvalitet

før og nå, næringsstoffer som kroppen trenger hver dag, behov for kosttilskudd, tar

opp temaet fett, fordøyelse, stabilt blodsukker og hva det er og hvorfor det er viktig,

eksempler på blodsukkerstabile mat/måltider, sukkersødme med bismak og til slutt

oppsummering av riktig mat.

12:25  13:10

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.

13:20  14:20

Gratis

Øk ditt klarsyn og intuisjon ved hjelp av Livets

Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Per Kristian Myhr; sykepleier, biontolog, klarsynt, healer. Livets nøkkel er en ny kraft

fra kilden tatt ned siden årtusenskiftet. Har jobbet med denne energien siden 2010

og har løst opp utrolig mye først i meg selv i nåværende kropp og tidligere liv. Har

jobbet mye med naturen og forløst en god del ubalanser  senest hvor vi var noen

mennesker som forløste Finnmark sommeren 2016. På denne workshopen blir

mange målt (så mange vi rekker) for ubalanser som sitter i kroppen. Mange er ofte

slitne, dette kan måles, informerer om hva det kan skyldes og du lærer en teknikk

for å rette opp. Måler fysisk blokkeringer i hormonsystemet og på mave tarm. –

Løser opp her og nå en blokkering i halsen og en i hodet (hos alle). – Måler etterpå

for å se om det er borte/bedre. Du lærer en transformasjonsteknikk som fjerner

blokkeringene og som du kan ta med deg hjem og bruke senere. Etter hvert som du

fjerner ubalanser og blokkeringer i kroppen så kan du åpne mere for klarsyn og

intuisjon.

14:30  15:15

Pris: 100,

Hva er energimedisin?
Holdes av: Leila Karstensen

Lær mer om denne fremtidens medisin. "All sykdom oppstår først på energiplanet",

sa noen åndelige Mestere for noen år tilbake, da jeg selv var alvorlig syk. Hvis det

stemmer at sykdom har sin opprinnelse på energiplanet, hva innebærer det da for

måten vi bør forholde oss til sykdom og helseplager på, i forhold til det vi gjør i dag?

Jeg forteller litt om min historie og veien fra syk til frisk, og hvordan Mesterne hjalp

meg helt konkret på veien. I foredraget vil jeg fortelle om noen vanlige hindringer i

veien til å bli frisk, som Mestrene også lærte meg, samt hva som skal til for å

overkomme disse, for å klare å bli helt frisk.

15:25  16:10

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

17:00  18:30

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.

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 15. OKTOBER  SAL 4

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

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.

12:25  13:10

Gratis

Vekk dine chakraer med farger
Holdes av: Nina Furu

Chakraene er dine personlige kraftsentre som går langs kjernen av kroppen. Her bor

følelser som trygghet, velvære, glede, energi og intuisjon. I dette foredraget lærer

du om chakraene, og hvordan du kan åpne energiflyten gjennom dem med farger

og mantraer. Vi gjør også en rolig øvelse der du vil bli mer kjent med din egen

energi, og kan kjenne hvor du trenger styrking. Samtidig lærer du mantraene og

hvilke farger som hører til hvilke chakraer.

13:20  14:05

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder

foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan JanErik opplever det å være

klarsynt. Du kan stille spørsmål, eventuelt få hjelp med noe du måtte lure på. Han

gir deg en smakebit på hvordan du kan utvikle din egen klarsynthet / din 6.sans.

14:15  15:00

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.

15:10  15:55

Gratis

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.

Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 15. OKTOBER  SAL 4

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

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
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Gratis

Vekk dine chakraer med farger
Holdes av: Nina Furu
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Gratis
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Gratis
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Gratis
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energi, og kan kjenne hvor du trenger styrking. Samtidig lærer du mantraene og
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Aurafarger og deres betydning
Holdes av: AuraVisjon
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selv bedre.

15:10  15:55

Gratis

Sunnhet og Ernæring
Holdes av: Ottar Joakimsen

Hva er det som gjør at en blir overvektig? Hva kan en gjøre for å få kontroll med

vekten og overvektsykdommene.

16:05  16:50

Gratis

Foredrag om heartfulness og meditasjon 
Holdes av: Martin Mikkelsen

Foredraget holdes av Av Martin Mikkelsen. Regional Coordinator for Heartfulness i

Scandinavia «The necessity for a spiritual path in modern day life» Foredraget

avsluttes med en ledet avslapningsøvelse paa norsk og en heartfulness meditasjon

på ca 20 min.

17:00  17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 15. OKTOBER  SAL 5

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

11:30  12:15

Gratis

Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen

forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,

det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i

hverdagen. AccessBody prosesser er 'hands on' prosesser som forløser ting som har

satt seg i kroppen, uavhengig av om det har gitt fysiske utslag. AccessBars kurs i

Vestby, den 12.11. 16.

12:25  13:10

Gratis

Din FärgResa genom Livet
Holdes av: Theresa Blomqvist

Din Personlig FärgResa genom Livet". Färgerna påverkar oss varje dag. Theresa

kommer att prata om hur Din färgenergi påverkar dig/oss i vårt liv nu och den

närmaste åren. Några deltagare får ett smakprov på personlig färgtolkning av dina

möjligheter och gåvan som finns i egna färger. Theresas bok ”Colourscope, Din

Personliga Inre Färg” där kan du hitta inspiration till din välgång.

www.colourscope.com
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Gratis
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Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen

forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,
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Din Personlig FärgResa genom Livet". Färgerna påverkar oss varje dag. Theresa
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Personliga Inre Färg” där kan du hitta inspiration till din välgång.

www.colourscope.com

13:20  14:05

Gratis

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

14:15  15:00

Gratis

Fra det gamle Japan JIN SHIN JYUTSU healing og

selvhjelp
Holdes av: Dorthe Leth

Som samuraierne! En uhyre enkel, kraftfull dyp måte å hjelpe seg selv og andre.

Harmoniserer fysisk og psykisk. Både for mennesker og dyr. Krever ingen spesielle

evner. Lær selvhjelp "hands on" allerede idag! Alle kan lære på 5 min, og det kan bli

en livslang studie Utbredt i Europa og USA. Nå er vi i gang med behandling og kurs i

Norge. Må oppleves. Bli inspirert av: Dorthe Leth terapeut, veileder, sjaman, jsj

teacher. Leder for enzo.center Tønsberg www.dortheleth.no

15:10  15:55

Gratis

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de

fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange

hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene

som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om

dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for

henne.

16:05  16:50

Gratis

Trommereise
Holdes av: Lillian Eide Sørensen og Hege Braathen

Ved hjelp av trommenes vibrasjoner sender vi deg ut på en reise inn i ditt indre

landskap. Her kan du ved hjelp av forfedre, fylgjer, guder og kraftdyr få svar eller

veiledning på store eller små spørsmål du måtte sitte med. Kom til sirkelen med en

god intensjon for deg selv eller noe/noen du er glad i, og vi vil i fellesskap reise ut i

de 9 verdener etter svar.

17:00  17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 16. 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

11:30  12:15

Gratis
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hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene

som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om

dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for

henne.

16:05  16:50

Gratis

Trommereise
Holdes av: Lillian Eide Sørensen og Hege Braathen

Ved hjelp av trommenes vibrasjoner sender vi deg ut på en reise inn i ditt indre

landskap. Her kan du ved hjelp av forfedre, fylgjer, guder og kraftdyr få svar eller

veiledning på store eller små spørsmål du måtte sitte med. Kom til sirkelen med en

god intensjon for deg selv eller noe/noen du er glad i, og vi vil i fellesskap reise ut i

de 9 verdener etter svar.

17:00  17:45

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

11:30  12:15

Gratis

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

14:15  15:00

Gratis

Fra det gamle Japan JIN SHIN JYUTSU healing og

selvhjelp
Holdes av: Dorthe Leth

Som samuraierne! En uhyre enkel, kraftfull dyp måte å hjelpe seg selv og andre.

Harmoniserer fysisk og psykisk. Både for mennesker og dyr. Krever ingen spesielle

evner. Lær selvhjelp "hands on" allerede idag! Alle kan lære på 5 min, og det kan bli

en livslang studie Utbredt i Europa og USA. Nå er vi i gang med behandling og kurs i

Norge. Må oppleves. Bli inspirert av: Dorthe Leth terapeut, veileder, sjaman, jsj

teacher. Leder for enzo.center Tønsberg www.dortheleth.no

15:10  15:55

Gratis

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de

fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange

hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene

som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om

dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for

henne.

16:05  16:50

Gratis

Trommereise
Holdes av: Lillian Eide Sørensen og Hege Braathen

Ved hjelp av trommenes vibrasjoner sender vi deg ut på en reise inn i ditt indre

landskap. Her kan du ved hjelp av forfedre, fylgjer, guder og kraftdyr få svar eller

veiledning på store eller små spørsmål du måtte sitte med. Kom til sirkelen med en

god intensjon for deg selv eller noe/noen du er glad i, og vi vil i fellesskap reise ut i

de 9 verdener etter svar.

17:00  17:45

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

11:30  12:15

Gratis

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.

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

Samin Madsen forteller hvordan han jobber med håndanalyse, og hva som kan

skjule seg i linjer og fingeravtrykk. Du kan få en bekreftelse på din situasjon her og

nå, og du kan få hjelp til og finne dine potensialer og evner. Håndanalyse er blitt et

meget viktig verktøy for å kunne fortelle om karaktertrekk, fortid og fremtid for

mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

12:25  13:10

Gratis

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.

13:20  14:05

Gratis

Selvutvikling på et høyt nivå
Holdes av: Thor Gundersen

Han er en unik og klarsynt spirituell Livsveileder, som har ubegrenset tilgang til alle

nivåer i universet. Han ser våre tidligere liv, retter opp i ubalanser, kommuniserer

med oss på cellenivå og forteller oss i tall hvordan det står til med oss. Han har over

20 års erfaring innen naturmedisin og kinesiologi.

14:15  15:15

Pris: 200,

Astrocoaching – få det livet du ønsker deg
Holdes av: Sophia Lea Kielland

Sophia Lea Kielland er kjent som Norges mest profilerte astrolog. Hun har lang

erfaring med astrocoaching og har skrevet flere astrologiske bøker og hatt egne

selvutviklings TV programmer. Hun vil holde minikurs i astrocoaching og

introdusere enkle coaching teknikker og astrologisk kunnskap som kan hjelpe deg til

å komme i kontakt med dine ressurser for å nå egne mål, lykkes i livet og og bli den

beste utgaven av deg selv. Du lærer om bevisstgjøring; hvordan å komme i kontakt

med alle de fantastiske egenskapene du er født med, din indre visdom og din egen

kjærlighetskraft. Astrocoaching kan bidra til å avdekke dine indre skatter, og gir

deg muligheten til å overskride negative tankeformer, gi slipp på fortiden, utvikle

deg og skape det livet du ønsker deg.

15:25  16:05

Pris: 100,

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

16:15  17:00

Gratis
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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.

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

Samin Madsen forteller hvordan han jobber med håndanalyse, og hva som kan

skjule seg i linjer og fingeravtrykk. Du kan få en bekreftelse på din situasjon her og

nå, og du kan få hjelp til og finne dine potensialer og evner. Håndanalyse er blitt et

meget viktig verktøy for å kunne fortelle om karaktertrekk, fortid og fremtid for

mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

12:25  13:10

Gratis

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.

13:20  14:05

Gratis

Selvutvikling på et høyt nivå
Holdes av: Thor Gundersen

Han er en unik og klarsynt spirituell Livsveileder, som har ubegrenset tilgang til alle

nivåer i universet. Han ser våre tidligere liv, retter opp i ubalanser, kommuniserer

med oss på cellenivå og forteller oss i tall hvordan det står til med oss. Han har over

20 års erfaring innen naturmedisin og kinesiologi.

14:15  15:15

Pris: 200,

Astrocoaching – få det livet du ønsker deg
Holdes av: Sophia Lea Kielland

Sophia Lea Kielland er kjent som Norges mest profilerte astrolog. Hun har lang

erfaring med astrocoaching og har skrevet flere astrologiske bøker og hatt egne

selvutviklings TV programmer. Hun vil holde minikurs i astrocoaching og

introdusere enkle coaching teknikker og astrologisk kunnskap som kan hjelpe deg til

å komme i kontakt med dine ressurser for å nå egne mål, lykkes i livet og og bli den

beste utgaven av deg selv. Du lærer om bevisstgjøring; hvordan å komme i kontakt

med alle de fantastiske egenskapene du er født med, din indre visdom og din egen

kjærlighetskraft. Astrocoaching kan bidra til å avdekke dine indre skatter, og gir

deg muligheten til å overskride negative tankeformer, gi slipp på fortiden, utvikle

deg og skape det livet du ønsker deg.

15:25  16:05

Pris: 100,

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

16:15  17:00

Gratis
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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.

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

Samin Madsen forteller hvordan han jobber med håndanalyse, og hva som kan

skjule seg i linjer og fingeravtrykk. Du kan få en bekreftelse på din situasjon her og

nå, og du kan få hjelp til og finne dine potensialer og evner. Håndanalyse er blitt et

meget viktig verktøy for å kunne fortelle om karaktertrekk, fortid og fremtid for

mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

12:25  13:10

Gratis

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.

13:20  14:05

Gratis

Selvutvikling på et høyt nivå
Holdes av: Thor Gundersen

Han er en unik og klarsynt spirituell Livsveileder, som har ubegrenset tilgang til alle

nivåer i universet. Han ser våre tidligere liv, retter opp i ubalanser, kommuniserer

med oss på cellenivå og forteller oss i tall hvordan det står til med oss. Han har over

20 års erfaring innen naturmedisin og kinesiologi.

14:15  15:15

Pris: 200,

Astrocoaching – få det livet du ønsker deg
Holdes av: Sophia Lea Kielland

Sophia Lea Kielland er kjent som Norges mest profilerte astrolog. Hun har lang

erfaring med astrocoaching og har skrevet flere astrologiske bøker og hatt egne

selvutviklings TV programmer. Hun vil holde minikurs i astrocoaching og

introdusere enkle coaching teknikker og astrologisk kunnskap som kan hjelpe deg til

å komme i kontakt med dine ressurser for å nå egne mål, lykkes i livet og og bli den

beste utgaven av deg selv. Du lærer om bevisstgjøring; hvordan å komme i kontakt

med alle de fantastiske egenskapene du er født med, din indre visdom og din egen

kjærlighetskraft. Astrocoaching kan bidra til å avdekke dine indre skatter, og gir

deg muligheten til å overskride negative tankeformer, gi slipp på fortiden, utvikle

deg og skape det livet du ønsker deg.

15:25  16:05

Pris: 100,

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

16:15  17:00

Gratis
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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.

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

Samin Madsen forteller hvordan han jobber med håndanalyse, og hva som kan

skjule seg i linjer og fingeravtrykk. Du kan få en bekreftelse på din situasjon her og

nå, og du kan få hjelp til og finne dine potensialer og evner. Håndanalyse er blitt et

meget viktig verktøy for å kunne fortelle om karaktertrekk, fortid og fremtid for

mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

12:25  13:10

Gratis

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.

13:20  14:05

Gratis

Selvutvikling på et høyt nivå
Holdes av: Thor Gundersen

Han er en unik og klarsynt spirituell Livsveileder, som har ubegrenset tilgang til alle

nivåer i universet. Han ser våre tidligere liv, retter opp i ubalanser, kommuniserer

med oss på cellenivå og forteller oss i tall hvordan det står til med oss. Han har over

20 års erfaring innen naturmedisin og kinesiologi.

14:15  15:15

Pris: 200,

Astrocoaching – få det livet du ønsker deg
Holdes av: Sophia Lea Kielland

Sophia Lea Kielland er kjent som Norges mest profilerte astrolog. Hun har lang

erfaring med astrocoaching og har skrevet flere astrologiske bøker og hatt egne

selvutviklings TV programmer. Hun vil holde minikurs i astrocoaching og

introdusere enkle coaching teknikker og astrologisk kunnskap som kan hjelpe deg til

å komme i kontakt med dine ressurser for å nå egne mål, lykkes i livet og og bli den

beste utgaven av deg selv. Du lærer om bevisstgjøring; hvordan å komme i kontakt

med alle de fantastiske egenskapene du er født med, din indre visdom og din egen

kjærlighetskraft. Astrocoaching kan bidra til å avdekke dine indre skatter, og gir

deg muligheten til å overskride negative tankeformer, gi slipp på fortiden, utvikle

deg og skape det livet du ønsker deg.

15:25  16:05

Pris: 100,

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

16:15  17:00

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
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ånder og klebeånder
Holdes av: Asbjørn Fenne

Hva er klebeånder? Hvordan kommer de til meg og hvordan jeg hjelper dem videre.

Frivillige fra salen vil få tilbud om å bli renset og healet. Avsluttes med healing fra

salen. Velkommen.

11:30  12:15

Pris: 100,

Synsk Tegnemedium seanse med Adele Leyha
Holdes av: Adele Leyha 

Alle har vi en åndelig veileder som er med oss hele livet. Denne veileder kalles også

for hovedguide. Vi har også guider som er med oss i deler av livet. Og vi har de

hjelperne som har levd sammen med deg som menneske, og som har dødd og gått

over til den andre siden. De kan også komme innom på besøk. I denne seansen vil

Adele Leyha formidle beskjeder med tegning fra noen av dem. Guidene vil ellers

sende Healing rundt i rommet når dette foregår.

12:25  13:10

Gratis

Skriv din livshistorie
Holdes av: Kjersti Reffhaug Eie

Jeg jobber som livshistorieformidler for Vita Veritas. Det innebærer å hjelpe folk

med å bevare sine livshistorier i skriftlig form. Vi skriver for deg, din muntlige

historie gjøres om til skriftlig form i tekst og bilder. Vi holder kurs for deg som vil

skrive selv, hjelper deg med å komme i gang og få fullført. Resultatet kan bevares i

bokform, i det antall eksemplarer du ønsker å gi bort eks. til dine etterkommere. Har

du ikke opplevd noe særlig sier du? Er du ikke gammel nok? Har du ikke

etterkommere? Din historie er unik og verdifulll. Dette snakker vi også om på

foredraget.

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

Menneskehetens Spirituelle Historie
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Per Henrik Gullfoss bruker sin kunnskap fra universitetsutdannelse i religionshistorie,

30 års arbeid med mytologi og astrologi, samt egne spirituelle erfaringer fra denne

og andre dimensjoner til å gi en oversikt over menneskehetens spirituelle historie fra

The Big bang og frem til i dag.

15:10  15:55

Gratis

Universell hvit tids healing
Holdes av: Adele Leyha 

Denne healingformen er veldig i samklang med mennesket og den tiden vi nå lever

i. Adele Leyha informerer og demonstrerer denne healingformen slik at alle får

muligheten til å se og oppleve litt av de positive energiene i denne healingformen.

16:05  16:50

Gratis
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Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.

Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen

forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,

det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i

hverdagen. AccessBody prosesser er 'hands on' prosesser som forløser ting som har

satt seg i kroppen, uavhengig av om det har gitt fysiske utslag. AccessBars kurs i

Vestby, den 12.11. 16.

11:30  12:15

Gratis

Tarotkortenes hemmelighet
Holdes av: Per Henrik Gullfoss

Vi vil se på serien av kort fra en til ti i den lille arkana. De fortellerom hvordan du

kommer i gang, gjennomfører og får avsluttet et hvert prosjekt du måtte være inne i

eller begynne på. De forteller: Hvor er du nå. Hvor kommer du fra og hva er neste

steg.

12:25  13:10

Gratis

Ny start med riktig mat
Holdes av: Elisabet Lindland

Den starter med evolusjonen og tar med seg materiale fra noen forskere som har

studert hvordan våre forfedre levde og spiste, beveger seg til vår tid og tar med seg

det hva som har skjedd med maten og helsen vår underveis, tar med seg

utfordringer med vår helse og sykdommer og hvordan er vår helse nå, matkvalitet

før og nå, næringsstoffer som kroppen trenger hver dag, behov for kosttilskudd, tar

opp temaet fett, fordøyelse, stabilt blodsukker og hva det er og hvorfor det er viktig,

eksempler på blodsukkerstabile mat/måltider, sukkersødme med bismak og til slutt

oppsummering av riktig mat.

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

Øk ditt klarsyn og intuisjon ved hjelp av Livets

Nøkkel
Holdes av: Per Kristian Myhr

Per Kristian Myhr; sykepleier, biontolog, klarsynt, healer. Livets nøkkel er en ny kraft

fra kilden tatt ned siden årtusenskiftet. Har jobbet med denne energien siden 2010

og har løst opp utrolig mye først i meg selv i nåværende kropp og tidligere liv. Har

jobbet mye med naturen og forløst en god del ubalanser  senest hvor vi var noen

mennesker som forløste Finnmark sommeren 2016. På denne workshopen blir

mange målt (så mange vi rekker) for ubalanser som sitter i kroppen. Mange er ofte

slitne, dette kan måles, informerer om hva det kan skyldes og du lærer en teknikk

for å rette opp. Måler fysisk blokkeringer i hormonsystemet og på mave tarm. –
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for å se om det er borte/bedre. Du lærer en transformasjonsteknikk som fjerner

blokkeringene og som du kan ta med deg hjem og bruke senere. Etter hvert som du

fjerner ubalanser og blokkeringer i kroppen så kan du åpne mere for klarsyn og

intuisjon.

15:25  16:25

Pris: 100,

Trommereise
Holdes av: Lillian Eide Sørensen og Hege Braathen

Ved hjelp av trommenes vibrasjoner sender vi deg ut på en reise inn i ditt indre

landskap. Her kan du ved hjelp av forfedre, fylgjer, guder og kraftdyr få svar eller

16:30  17:15

landskap. Her kan du ved hjelp av forfedre, fylgjer, guder og kraftdyr få svar eller

veiledning på store eller små spørsmål du måtte sitte med. Kom til sirkelen med en

god intensjon for deg selv eller noe/noen du er glad i, og vi vil i fellesskap reise ut i

de 9 verdener etter svar.

Gratis

Fullmåneseremoni 
Holdes av: Gydjene

Gydjene leder deg igjennom Fullmåneseremonien for den norrøne månefasen

Gormánuður (Slaktemåneden). Måneden Gormánuður er i Norrøn tradisjon den

første vintermåneden og 14. oktober er første vinterdag. Vær med på vår første

vinterfullmåneseremoni, der vi har med oss tanken om at høstens grøde er i hus.

Hva er det du har høstet i ditt liv? Forfedrene våre viet vinterblotet til

Fruktbarhetsguden Frøy, der de ønsket vinteren velkommen og blotet for et godt år.

17:55  18:40

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 16. OKTOBER  SAL 4

Foredrag om heartfulness og meditasjon 
Holdes av: Martin Mikkelsen

Foredraget holdes av Av Martin Mikkelsen. Regional Coordinator for Heartfulness i

Scandinavia «The necessity for a spiritual path in modern day life» Foredraget

avsluttes med en ledet avslapningsøvelse paa norsk og en heartfulness meditasjon

på ca 20 min.

11:30  12:15

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder

foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan JanErik opplever det å være

klarsynt. Du kan stille spørsmål, eventuelt få hjelp med noe du måtte lure på. Han

gir deg en smakebit på hvordan du kan utvikle din egen klarsynthet / din 6.sans.

12:25  13:10

Gratis

Sunnhet og Ernæring
Holdes av: Ottar Joakimsen

Hva er det som gjør at en blir overvektig? Hva kan en gjøre for å få kontroll med

vekten og overvektsykdommene.

13:20  14:05

Gratis

Vekk dine chakraer med farger
Holdes av: Nina Furu

Chakraene er dine personlige kraftsentre som går langs kjernen av kroppen. Her bor

følelser som trygghet, velvære, glede, energi og intuisjon. I dette foredraget lærer

du om chakraene, og hvordan du kan åpne energiflyten gjennom dem med farger

og mantraer. Vi gjør også en rolig øvelse der du vil bli mer kjent med din egen

energi, og kan kjenne hvor du trenger styrking. Samtidig lærer du mantraene og

hvilke farger som hører til hvilke chakraer.

14:15  15:00

Gratis

landskap. Her kan du ved hjelp av forfedre, fylgjer, guder og kraftdyr få svar eller

veiledning på store eller små spørsmål du måtte sitte med. Kom til sirkelen med en

god intensjon for deg selv eller noe/noen du er glad i, og vi vil i fellesskap reise ut i

de 9 verdener etter svar.

Gratis

Fullmåneseremoni 
Holdes av: Gydjene

Gydjene leder deg igjennom Fullmåneseremonien for den norrøne månefasen

Gormánuður (Slaktemåneden). Måneden Gormánuður er i Norrøn tradisjon den

første vintermåneden og 14. oktober er første vinterdag. Vær med på vår første

vinterfullmåneseremoni, der vi har med oss tanken om at høstens grøde er i hus.

Hva er det du har høstet i ditt liv? Forfedrene våre viet vinterblotet til

Fruktbarhetsguden Frøy, der de ønsket vinteren velkommen og blotet for et godt år.

17:55  18:40

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 16. OKTOBER  SAL 4

Foredrag om heartfulness og meditasjon 
Holdes av: Martin Mikkelsen

Foredraget holdes av Av Martin Mikkelsen. Regional Coordinator for Heartfulness i

Scandinavia «The necessity for a spiritual path in modern day life» Foredraget

avsluttes med en ledet avslapningsøvelse paa norsk og en heartfulness meditasjon

på ca 20 min.

11:30  12:15

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder

foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan JanErik opplever det å være

klarsynt. Du kan stille spørsmål, eventuelt få hjelp med noe du måtte lure på. Han

gir deg en smakebit på hvordan du kan utvikle din egen klarsynthet / din 6.sans.

12:25  13:10

Gratis

Sunnhet og Ernæring
Holdes av: Ottar Joakimsen

Hva er det som gjør at en blir overvektig? Hva kan en gjøre for å få kontroll med

vekten og overvektsykdommene.

13:20  14:05

Gratis

Vekk dine chakraer med farger
Holdes av: Nina Furu

Chakraene er dine personlige kraftsentre som går langs kjernen av kroppen. Her bor

følelser som trygghet, velvære, glede, energi og intuisjon. I dette foredraget lærer

du om chakraene, og hvordan du kan åpne energiflyten gjennom dem med farger

og mantraer. Vi gjør også en rolig øvelse der du vil bli mer kjent med din egen

energi, og kan kjenne hvor du trenger styrking. Samtidig lærer du mantraene og

hvilke farger som hører til hvilke chakraer.

14:15  15:00

Gratis



landskap. Her kan du ved hjelp av forfedre, fylgjer, guder og kraftdyr få svar eller

veiledning på store eller små spørsmål du måtte sitte med. Kom til sirkelen med en

god intensjon for deg selv eller noe/noen du er glad i, og vi vil i fellesskap reise ut i

de 9 verdener etter svar.

Gratis

Fullmåneseremoni 
Holdes av: Gydjene

Gydjene leder deg igjennom Fullmåneseremonien for den norrøne månefasen

Gormánuður (Slaktemåneden). Måneden Gormánuður er i Norrøn tradisjon den

første vintermåneden og 14. oktober er første vinterdag. Vær med på vår første

vinterfullmåneseremoni, der vi har med oss tanken om at høstens grøde er i hus.

Hva er det du har høstet i ditt liv? Forfedrene våre viet vinterblotet til

Fruktbarhetsguden Frøy, der de ønsket vinteren velkommen og blotet for et godt år.

17:55  18:40

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 16. OKTOBER  SAL 4

Foredrag om heartfulness og meditasjon 
Holdes av: Martin Mikkelsen

Foredraget holdes av Av Martin Mikkelsen. Regional Coordinator for Heartfulness i

Scandinavia «The necessity for a spiritual path in modern day life» Foredraget

avsluttes med en ledet avslapningsøvelse paa norsk og en heartfulness meditasjon

på ca 20 min.

11:30  12:15

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder

foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan JanErik opplever det å være

klarsynt. Du kan stille spørsmål, eventuelt få hjelp med noe du måtte lure på. Han

gir deg en smakebit på hvordan du kan utvikle din egen klarsynthet / din 6.sans.

12:25  13:10

Gratis

Sunnhet og Ernæring
Holdes av: Ottar Joakimsen

Hva er det som gjør at en blir overvektig? Hva kan en gjøre for å få kontroll med

vekten og overvektsykdommene.

13:20  14:05

Gratis

Vekk dine chakraer med farger
Holdes av: Nina Furu

Chakraene er dine personlige kraftsentre som går langs kjernen av kroppen. Her bor

følelser som trygghet, velvære, glede, energi og intuisjon. I dette foredraget lærer

du om chakraene, og hvordan du kan åpne energiflyten gjennom dem med farger

og mantraer. Vi gjør også en rolig øvelse der du vil bli mer kjent med din egen

energi, og kan kjenne hvor du trenger styrking. Samtidig lærer du mantraene og

hvilke farger som hører til hvilke chakraer.

14:15  15:00

Gratis

landskap. Her kan du ved hjelp av forfedre, fylgjer, guder og kraftdyr få svar eller

veiledning på store eller små spørsmål du måtte sitte med. Kom til sirkelen med en

god intensjon for deg selv eller noe/noen du er glad i, og vi vil i fellesskap reise ut i

de 9 verdener etter svar.

Gratis

Fullmåneseremoni 
Holdes av: Gydjene

Gydjene leder deg igjennom Fullmåneseremonien for den norrøne månefasen

Gormánuður (Slaktemåneden). Måneden Gormánuður er i Norrøn tradisjon den

første vintermåneden og 14. oktober er første vinterdag. Vær med på vår første

vinterfullmåneseremoni, der vi har med oss tanken om at høstens grøde er i hus.

Hva er det du har høstet i ditt liv? Forfedrene våre viet vinterblotet til

Fruktbarhetsguden Frøy, der de ønsket vinteren velkommen og blotet for et godt år.

17:55  18:40

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 16. OKTOBER  SAL 4

Foredrag om heartfulness og meditasjon 
Holdes av: Martin Mikkelsen

Foredraget holdes av Av Martin Mikkelsen. Regional Coordinator for Heartfulness i

Scandinavia «The necessity for a spiritual path in modern day life» Foredraget

avsluttes med en ledet avslapningsøvelse paa norsk og en heartfulness meditasjon

på ca 20 min.

11:30  12:15

Gratis

Din 6.sans
Holdes av: JanErik Hanssen

JanErik Hanssen fra TV Norges "Jakten på den 6.sans" holder

foredrag/demonstrerer. Her får du høre om hvordan JanErik opplever det å være

klarsynt. Du kan stille spørsmål, eventuelt få hjelp med noe du måtte lure på. Han

gir deg en smakebit på hvordan du kan utvikle din egen klarsynthet / din 6.sans.

12:25  13:10

Gratis

Sunnhet og Ernæring
Holdes av: Ottar Joakimsen

Hva er det som gjør at en blir overvektig? Hva kan en gjøre for å få kontroll med

vekten og overvektsykdommene.

13:20  14:05

Gratis

Vekk dine chakraer med farger
Holdes av: Nina Furu
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14:15  15:00

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 email god tid i

forveien.(Gjerne flere mnd. i forveien) Da kan vi hjelpe dere mer grundig. Email:

caluna@caluna.dk

15:10  15:55

Gratis

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese Hussein

Jeg vil holde et foredrag om det å være et Medium. Det er åpent for å ta imot

spørsmål fra publikum på slutten. Til slutt vil jeg holde en demonstrasjon. Da viser

jeg hvordan jeg jobber som Medium og med den andre siden.....

16:05  16:50

Pris: 100,

Heartfulness workshop
Holdes av: Martin Mikkelsen

En presentasjon av heartfulness som inkluderer en åpen workshop med avslapning

og meditasjon. Kom i kontakt med livsenergien i hjertet. Få mer overskudd og

mindre stress i hverdagen. Utvikle din egen kapasitet til indre ro og fordypelse og

evne til fokus og nærvær. Heartfulness tilbyr enkle teknikker for avstressing og

foryngelse, for oppladning av batteriene, for avkobling og for utvikling av

komplementær styrke og indre ro.

17:30  18:15

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 16. OKTOBER  SAL 5

Fra det gamle Japan JIN SHIN JYUTSU healing og

selvhjelp
Holdes av: Dorthe Leth

Som samuraierne! En uhyre enkel, kraftfull dyp måte å hjelpe seg selv og andre.

Harmoniserer fysisk og psykisk. Både for mennesker og dyr. Krever ingen spesielle

evner. Lær selvhjelp "hands on" allerede idag! Alle kan lære på 5 min, og det kan bli

en livslang studie Utbredt i Europa og USA. Nå er vi i gang med behandling og kurs i

Norge. Må oppleves. Bli inspirert av: Dorthe Leth terapeut, veileder, sjaman, jsj

teacher. Leder for enzo.center Tønsberg www.dortheleth.no

11:30  12:15

Gratis

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de

fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange

hundre år tilbake i tid, se hus som tidligere har stått på en eiendom, se menneskene

som har levd der og tidligere hendelser. Hun kan fortelle en gjenstands historie, om

dens eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for

henne.

12:25  13:10

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges

mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har mange utdannelser i

healing, selvutvikling o.l. og har nå til sist utviklet og kanalisert sitt eget nye

healingsystem med en kraftig energi og mange gode teknikker. Borak Lovian

forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften

underveis. Du får også kjenne på dine egne healingevner og hvordan tankekraften

vår kan påvirke oss. De som ønsker kan skrive seg opp og få en gratis

fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

13:20  14:05

Gratis

Din FärgResa genom Livet
Holdes av: Theresa Blomqvist
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Din FärgResa genom Livet
Holdes av: Theresa Blomqvist

Din Personlig FärgResa genom Livet". Färgerna påverkar oss varje dag. Theresa

kommer att prata om hur Din färgenergi påverkar dig/oss i vårt liv nu och den

närmaste åren. Några deltagare får ett smakprov på personlig färgtolkning av dina

möjligheter och gåvan som finns i egna färger. Theresas bok ”Colourscope, Din

Personliga Inre Färg” där kan du hitta inspiration till din välgång.

www.colourscope.com

14:15  15:00

Gratis

Gi slipp på gamle mønstre
Holdes av: Access Bars

Er du klar til å gi slipp på gamle mønstre som gjør at du ikke kan leve det livet du

vet er mulig? Er du lei av å ikke sove godt, slitsomme forhold, stress, negativt

selvbilde og anspent forhold til kroppen din? Access Bars® er en intuitiv

kroppsbehandling. Under behandlingen blir du skånsomt berørt på 32 punkter på

hodet. Kroppen får mulighet til å gi slipp på det som ikke gagner den lenger. Dette

er en enkel metode som kan alle kan lære, og alle kan utøve. I løpet av foredraget

vil du få demonstrert metoden og mulighet til å prøve den. "Det vil føles som en

herlig massasje og i beste fall kan det endre hele livet ditt"

15:10  15:55

Gratis

Trommehealing
Holdes av: Borak Lovian
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