


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



UTSTILLERLISTE
Alternativmessen i Ålesund 2017

N11

3 Kant Produkter v/ Kåre Holmen
Strikkevarer i regnbuefarger, symbol energikort, steiner. smykker og søkevinkler. Info

om "Heksene" i Vardø. Etterkommer av en brent "Heks" fra Finnmark, og arvet

spesielle evner etter min mor. Jeg fant plassen der "Heksene" ble brent i Vardø, og

har laget reklameplakaten: "Heksene" var dø i Vardø.

 

N1

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

 

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

 

N2
Bente Stamoen
Automatskrift, AccessBars  og AccessBodyprosess lærer.

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

Holder

foredrag

 

U10/11

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

 

N11

Cante Waste Oyate  good heart people,

godhjertede folk
Original Indianer kunst og utstyr.

lakotatrail.no | kvassen@online.no | Tlf: 90 88 03 83

 

N4 Dr.Henning Hai Lee Yang
Spåmann  Dr. Henning Hai Lee Yang er ekspert i Astrologi, Hånd og Ansiktsanalyse.

Han kan gi deg svar på alt du måtte ha og kan hjelpe deg å se og løse problemene

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

spådommer.

www.yangz.com | yangz@yangz.com

Holder

foredrag

 

www.yangz.com | yangz@yangz.com

N8
Forever v/ Karin Bakk
Forever Living Products. Aloe Vera baserte produkter.

www.myaloevera.no/karinjbakk | karinbak@live.no | Tlf: 72 42 75 78

 

N10

Healer Åse Helen
Klarsynt healer, og åndelig veileder. Medfødte evner, med sterk intuisjon til

mennesker og dyr.

www.asehelen.com | ahlsuleng@gmail.com | Tlf: 90 63 36 38

Holder

foredrag

 

N16

Healer Rita Mari Iversen
Her kan du få Healing, Kanalisering og Veiledning. Står du fast i livet, trenger råd og

veiledning eller trenger du bare healing. Ta kontakt, du finner meg på stand nr N16.

Velkommen!

rmariver@online.no | Tlf: 41 92 79 95

 

N3
Hilde Renate
Healer, Klarsynt veileder, Husrens, holder foredrag.

www.hilderenate.com | hilde.soerdal@hotmail.com | Tlf: 98 49 95 99

Holder

foredrag

 

N9
Karita F
Kanalisering.

annbritflo@gmail.no

Holder

foredrag

 

N14

Kevin Frøystad
Coach og livsstils veileder. Han hjelper mange til bedre livskvalitet ved hjelp av

kosthold, livsstilsendringer m.m. Test 15min 200, Gratis behandling 20 min

Medithera

www.kevinfroystad.com | post@kevinfroystad.com | Tlf: 45 61 23 90

Holder

foredrag

 

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

 

U2 NotionCosmos
Sam besøker sjelenes verden En unik eventyrbok om det å miste noen og hva som

kanskje skjer når vi dør.

www.notioncosmos.com | Contact@notioncosmos.com | Tlf: 45 16 39 68
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U3

Orgonitt.net
Orgonitt, orgonitt smykker og kunstobjekter. Kosmoenergetisk behandling. Kurs og

retreats.

www.orgonitt.net | info@orgonitt.net | Tlf: 90 29 15 94

Holder

foredrag

 

N6

Phil Phillips
ClairvoyantMediumTarot. Salg av CDmeditasjon. Holder spennende foredrag om

det å være medium.

clairvoyant84@hotmail.com

Holder

foredrag

 

U9
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

 

U1

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

 

U12

Sibylle Daniel
Healing, spåing  synsk. Rens og påfyll av energi. Lese din kropp /skanning. Jobber

som intuitiv veileder. Skriver intuisjonshoroskop.

www.dinindreskanning.com | invodan@online.no

 

U5U8

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

 

N7

Synergy Selvstendige Distributører
Synergys produkter. Hva skjer i kroppen med riktig næring? Synergy er ren helsekost

av meget høy kvalitet, og med det nyeste på markedet innen: vektkontroll/detox –

hjerte/kar – tarmhelse –trening – sunn energidrikk.

www.helseflora.no | agbrandsoy@gmail.com | Tlf: 95 24 99 68

Holder

foredrag

 

N5

The healing power
Jørn Johansen og Svein Are Tollås inviterer til Bønn for syke. De er kjent fra tidligere

år der de praktiserer bønn for syke i Jesus navn. Mange opplever kraft til Ånd, sjel og

legeme. De har fått mange positive tilbakemeldinger fra mennesker som har slitt med

ulike ting kroppslig .

 

N17 Therese Marie M. Hussein
Vinneren av "Jakten på den 6.sans i 2009" Tarot.

Holder

workshop
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FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. MARS  SAL 1

Din mat skal være din medisin, din medisin skal

være din mat" sa Hippokrates
Holdes av: Veronica Jagedal

"Spis deg frisk" Hjelp kroppen å heale seg selv med riktig næring. Veronica Jagedal;

Naturopat, ernæringsterapeut / akupunktør og homeopat på dyr. Veronica forteller

om synergys produkter og hennes tanker rundt helse og helseplager både på dyr og

mennesker. Kan man senke kolesterolet ? kan man redusere smerter uten

skolemedisinske preparater? Få veiledning om gode redskaper og produkter til å

bedre din helse. Veronica holder til på Stand N16 for individuell veiledning.

11:30  12:15

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 31 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

12:25  13:10

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.....

13:20  14:05

Pris: 100,

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

Beskjeder fra guidene
Holdes av: Karita F

Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et

impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre

siden.

15:25  16:05

Gratis

Du er mer enn et menneske (kurs og retreats)
Holdes av: Zarina Tibilova

Få en forsmak av det unike kurset “Du er mer enn et menneske”, som har skapt

positive endringer i livet for mange. Kurset ble avhold for første gang i november

2016 i Ålesund. Positive tilbakemeldinger og ønsker om en fortsettelse av kurset gjør

at vi vil starte opp igjen med et nytt kurs i Ålesund og med en eventyrlig retreat for

nye og gamle kursdeltakere.

16:15  17:00

Gratis

Seanse  Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange

ganger før. Borak Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om

reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere,

naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for

å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. Han plukker ut flere i

salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd

både positivt og negativt gjennom tidene og starter ikke alltid med blanke ark her i

livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

17:15  18:45

Pris: 200,



FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 18. MARS  SAL 2

Hvordan skape optimal helse?
Holdes av: Kevin Frøystad

Er du trett, uopplagt eller syk? Ønsker du å vite årsaken til dine plager slik du kan

gjøre noe med dem? Hva blir konsekvensen av å døyve symptomer uten å gjøre noe

med årsaksfaktorene? Hvordan fungerer kroppens selvregulerende system? Dette er

spørsmål jeg har jobbet med i over 20 år og har gode svar på. Du har mulighet til å

våkne med overskudd og glede deg over livet.

11:30  12:15

Gratis

Min vei å gå. Meditasjons sanghealing.
Holdes av: Hilde Sørdal

Min vei til selvaksept og tro på egne evner. Å finne selvaksept og troen på seg selv

er viktig. Avsluttes med Meditasjons sanghealing.

12:25  13:10

Gratis

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

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

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

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

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

mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

13:20  14:05

Gratis

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.

14:15  15:00

Gratis

Jeg ønsker å dele noen av mine erfaringer,

opplevelser og tanker. 
Holdes av: Åse Helen Suleng

 Om det å være et bevisst menneske, et helt menneske, og hvorfor det er så viktig

og ta ansvar for seg selv. Om Healing og energiarbeid  hvordan kan det hjelpe,

hvordan heale seg selv og øke frekvensen Hjertelig Velkommen til mitt bidrag

15:10  15:55

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. Circuitry: Denne prosessen er ment for å endre fysiske forhold i

kroppen. Åpne, lukkede, brutte, ødelagte eller ikkeaktiverte kretser kan skape

vanskeligheter i kroppen, også kroniske lidelser! Slike ødelagte kretser, kan hindre

healing av kroppen! Trifold Sequencing Systems: er en prosess som kan brukes for

å løse opp sjokk/traume som kan forårsake 'looper' i livet. Opplever du lignende

situasjoner, igjen og igjen, kan denne prosessen være for deg?

16:05  16:50

Gratis



Hvordan tenne gnisten i kjærlighetslivet?
Holdes av: Kevin Frøystad

Lidenskap og kjærlighet er det høyeste nivået i et forhold. Da er vi bestevenner med

intimitet. Vi har mye positive følelser for hverandre og vi er det viktigste for

hverandre. Vi føler denne kjærligheten selv om vi ikke er sammen, og når man er

sammen er det magisk. Vi ser hverandre i øynene og smelter. Vi forstår at det ikke

handler om å være perfekt, for vi erfarer at å bli elsket og elske gir oss styrke og

mot. I mange forhold avgår lidenskapen og kjærligheten en langsom død når

hverdagen melder seg, årene går og en stivner i faste vaner og mønstre som er

vanskelige å bryte. Faktum er at lidenskapen og kjærligheten kan vokse i et forhold

hvis en er villig til å lære og ta action. Alt i livet er i endring, også forhold. Få

kunnskap og tips om hvordan tenne gnisten igjen.

17:00  17:45

Gratis

Kom og bli med å prøve Medisinsk QiGong!
Holdes av: Anne Grethe Brandsøy 

Biyunmetoden er medisinsk Qi Gong og bygger på Tradisjonell Kinesisk Medisin

(TKM). Dette er en enkel og naturlig metode med langsomme og myke bevegelser,

som øker blodsirkulasjonen og myker opp alle kroppens ledd. Den bedrer

energiflyten i kroppens meridianer og gir på et meget tidlig stadium gode

helseeffekter. Virker forebyggende og dempende på blant annet revmatisme, høyt

blodtrykk, smertelidelser, stress, søvnproblem og følelsesmessige problem. Anne

Grethe finner du på SYNERGY sin stand, N16 Les mer om Biyunmetoden her:

http://www.biyun.no Vi driver med salg av SYNERGY sine produkter (helsekost) Ev

litt salg av VIivitex klær med infrarød stråling, men det blir ikke reklamert for dette i

programmet, da det blir kun ved behov. Av behandlling gir vi Kryoterapi på standen.

17:55  18:40

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. MARS  SAL 1

Jeg ønsker å dele noen av mine erfaringer,

opplevelser og tanker. 
Holdes av: Åse Helen Suleng

 Om det å være et bevisst menneske, et helt menneske, og hvorfor det er så viktig

og ta ansvar for seg selv. Om Healing og energiarbeid  hvordan kan det hjelpe,

hvordan heale seg selv og øke frekvensen Hjertelig Velkommen til mitt bidrag

11:30  12:15

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 31 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

12:25  13:10

Gratis

Du er mer enn et menneske (kurs og retreats)
Holdes av: Zarina Tibilova

Få en forsmak av det unike kurset “Du er mer enn et menneske”, som har skapt

positive endringer i livet for mange. Kurset ble avhold for første gang i november

2016 i Ålesund. Positive tilbakemeldinger og ønsker om en fortsettelse av kurset gjør

at vi vil starte opp igjen med et nytt kurs i Ålesund og med en eventyrlig retreat for

nye og gamle kursdeltakere.

13:20  14:05

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

14:15  15:00

Pris: 100,

Hvordan tenne gnisten i kjærlighetslivet?
Holdes av: Kevin Frøystad

Lidenskap og kjærlighet er det høyeste nivået i et forhold. Da er vi bestevenner med

intimitet. Vi har mye positive følelser for hverandre og vi er det viktigste for

hverandre. Vi føler denne kjærligheten selv om vi ikke er sammen, og når man er

sammen er det magisk. Vi ser hverandre i øynene og smelter. Vi forstår at det ikke

handler om å være perfekt, for vi erfarer at å bli elsket og elske gir oss styrke og

mot. I mange forhold avgår lidenskapen og kjærligheten en langsom død når

hverdagen melder seg, årene går og en stivner i faste vaner og mønstre som er

vanskelige å bryte. Faktum er at lidenskapen og kjærligheten kan vokse i et forhold

hvis en er villig til å lære og ta action. Alt i livet er i endring, også forhold. Få

kunnskap og tips om hvordan tenne gnisten igjen.

17:00  17:45

Gratis

Kom og bli med å prøve Medisinsk QiGong!
Holdes av: Anne Grethe Brandsøy 

Biyunmetoden er medisinsk Qi Gong og bygger på Tradisjonell Kinesisk Medisin

(TKM). Dette er en enkel og naturlig metode med langsomme og myke bevegelser,

som øker blodsirkulasjonen og myker opp alle kroppens ledd. Den bedrer

energiflyten i kroppens meridianer og gir på et meget tidlig stadium gode

helseeffekter. Virker forebyggende og dempende på blant annet revmatisme, høyt

blodtrykk, smertelidelser, stress, søvnproblem og følelsesmessige problem. Anne

Grethe finner du på SYNERGY sin stand, N16 Les mer om Biyunmetoden her:

http://www.biyun.no Vi driver med salg av SYNERGY sine produkter (helsekost) Ev

litt salg av VIivitex klær med infrarød stråling, men det blir ikke reklamert for dette i

programmet, da det blir kun ved behov. Av behandlling gir vi Kryoterapi på standen.

17:55  18:40

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. MARS  SAL 1

Jeg ønsker å dele noen av mine erfaringer,

opplevelser og tanker. 
Holdes av: Åse Helen Suleng

 Om det å være et bevisst menneske, et helt menneske, og hvorfor det er så viktig

og ta ansvar for seg selv. Om Healing og energiarbeid  hvordan kan det hjelpe,

hvordan heale seg selv og øke frekvensen Hjertelig Velkommen til mitt bidrag

11:30  12:15

Gratis

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 31 år siden ble han et medium. Phil vil

fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.

Foredraget er på engelsk.

12:25  13:10

Gratis

Du er mer enn et menneske (kurs og retreats)
Holdes av: Zarina Tibilova

Få en forsmak av det unike kurset “Du er mer enn et menneske”, som har skapt

positive endringer i livet for mange. Kurset ble avhold for første gang i november

2016 i Ålesund. Positive tilbakemeldinger og ønsker om en fortsettelse av kurset gjør

at vi vil starte opp igjen med et nytt kurs i Ålesund og med en eventyrlig retreat for

nye og gamle kursdeltakere.

13:20  14:05

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

14:15  15:00

Pris: 100,

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.....

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!

15:10  15:55

Pris: 50,

Beskjeder fra guidene
Holdes av: Karita F

Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et

impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre

siden.

16:05  16:50

Gratis

Hvordan skape optimal helse?
Holdes av: Kevin Frøystad

Er du trett, uopplagt eller syk? Ønsker du å vite årsaken til dine plager slik du kan

gjøre noe med dem? Hva blir konsekvensen av å døyve symptomer uten å gjøre noe

med årsaksfaktorene? Hvordan fungerer kroppens selvregulerende system? Dette er

spørsmål jeg har jobbet med i over 20 år og har gode svar på. Du har mulighet til å

våkne med overskudd og glede deg over livet.

17:00  17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. MARS  SAL 2

Kom og bli med å prøve Medisinsk QiGong!
Holdes av: Anne Grethe Brandsøy 

Biyunmetoden er medisinsk Qi Gong og bygger på Tradisjonell Kinesisk Medisin

(TKM). Dette er en enkel og naturlig metode med langsomme og myke bevegelser,

som øker blodsirkulasjonen og myker opp alle kroppens ledd. Den bedrer

energiflyten i kroppens meridianer og gir på et meget tidlig stadium gode

helseeffekter. Virker forebyggende og dempende på blant annet revmatisme, høyt

blodtrykk, smertelidelser, stress, søvnproblem og følelsesmessige problem. Anne

Grethe finner du på SYNERGY sin stand, N16 Les mer om Biyunmetoden her:

http://www.biyun.no Vi driver med salg av SYNERGY sine produkter (helsekost) Ev

litt salg av VIivitex klær med infrarød stråling, men det blir ikke reklamert for dette i

programmet, da det blir kun ved behov. Av behandlling gir vi Kryoterapi på standen.

11:30  12:15

Gratis

Lev sterkt
Holdes av: Kevin Frøystad

Å leve sterkt er å føle godt i et liv med mening, selv om der er smerte og problemer

i livet. Vi kan ha suksess og alle penger vi trenger, en kjærlig ektefelle, flotte barn

og likevel føle at livet ikke har noen mening. Selv om vi har alt rundt oss, kan vi

være internt konkurs. Dette kan føre til depresjon, ensomhet, sinne og frustrasjon.

Lev Sterkt foredraget vil gi deg informasjonen som gjør at du vil forstå hvorfor du

føler som du gjør. Og du vil forstå at problemer, ikke er problemet. Aldri vent på

dagen der det ikke er problemer, tragedier eller negative overraskelser i ditt liv.

12:25  13:10

Gratis

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.....

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!

15:10  15:55

Pris: 50,

Beskjeder fra guidene
Holdes av: Karita F

Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et

impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre

siden.

16:05  16:50

Gratis

Hvordan skape optimal helse?
Holdes av: Kevin Frøystad

Er du trett, uopplagt eller syk? Ønsker du å vite årsaken til dine plager slik du kan

gjøre noe med dem? Hva blir konsekvensen av å døyve symptomer uten å gjøre noe

med årsaksfaktorene? Hvordan fungerer kroppens selvregulerende system? Dette er

spørsmål jeg har jobbet med i over 20 år og har gode svar på. Du har mulighet til å

våkne med overskudd og glede deg over livet.

17:00  17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. MARS  SAL 2

Kom og bli med å prøve Medisinsk QiGong!
Holdes av: Anne Grethe Brandsøy 

Biyunmetoden er medisinsk Qi Gong og bygger på Tradisjonell Kinesisk Medisin

(TKM). Dette er en enkel og naturlig metode med langsomme og myke bevegelser,

som øker blodsirkulasjonen og myker opp alle kroppens ledd. Den bedrer

energiflyten i kroppens meridianer og gir på et meget tidlig stadium gode

helseeffekter. Virker forebyggende og dempende på blant annet revmatisme, høyt

blodtrykk, smertelidelser, stress, søvnproblem og følelsesmessige problem. Anne

Grethe finner du på SYNERGY sin stand, N16 Les mer om Biyunmetoden her:

http://www.biyun.no Vi driver med salg av SYNERGY sine produkter (helsekost) Ev

litt salg av VIivitex klær med infrarød stråling, men det blir ikke reklamert for dette i

programmet, da det blir kun ved behov. Av behandlling gir vi Kryoterapi på standen.

11:30  12:15

Gratis

Lev sterkt
Holdes av: Kevin Frøystad

Å leve sterkt er å føle godt i et liv med mening, selv om der er smerte og problemer

i livet. Vi kan ha suksess og alle penger vi trenger, en kjærlig ektefelle, flotte barn

og likevel føle at livet ikke har noen mening. Selv om vi har alt rundt oss, kan vi

være internt konkurs. Dette kan føre til depresjon, ensomhet, sinne og frustrasjon.

Lev Sterkt foredraget vil gi deg informasjonen som gjør at du vil forstå hvorfor du

føler som du gjør. Og du vil forstå at problemer, ikke er problemet. Aldri vent på

dagen der det ikke er problemer, tragedier eller negative overraskelser i ditt liv.

12:25  13:10

Gratis



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.....

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!

15:10  15:55

Pris: 50,

Beskjeder fra guidene
Holdes av: Karita F

Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et

impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre

siden.

16:05  16:50

Gratis

Hvordan skape optimal helse?
Holdes av: Kevin Frøystad

Er du trett, uopplagt eller syk? Ønsker du å vite årsaken til dine plager slik du kan

gjøre noe med dem? Hva blir konsekvensen av å døyve symptomer uten å gjøre noe

med årsaksfaktorene? Hvordan fungerer kroppens selvregulerende system? Dette er

spørsmål jeg har jobbet med i over 20 år og har gode svar på. Du har mulighet til å

våkne med overskudd og glede deg over livet.

17:00  17:45

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 19. MARS  SAL 2

Kom og bli med å prøve Medisinsk QiGong!
Holdes av: Anne Grethe Brandsøy 

Biyunmetoden er medisinsk Qi Gong og bygger på Tradisjonell Kinesisk Medisin

(TKM). Dette er en enkel og naturlig metode med langsomme og myke bevegelser,

som øker blodsirkulasjonen og myker opp alle kroppens ledd. Den bedrer

energiflyten i kroppens meridianer og gir på et meget tidlig stadium gode

helseeffekter. Virker forebyggende og dempende på blant annet revmatisme, høyt

blodtrykk, smertelidelser, stress, søvnproblem og følelsesmessige problem. Anne

Grethe finner du på SYNERGY sin stand, N16 Les mer om Biyunmetoden her:

http://www.biyun.no Vi driver med salg av SYNERGY sine produkter (helsekost) Ev

litt salg av VIivitex klær med infrarød stråling, men det blir ikke reklamert for dette i

programmet, da det blir kun ved behov. Av behandlling gir vi Kryoterapi på standen.

11:30  12:15

Gratis

Lev sterkt
Holdes av: Kevin Frøystad

Å leve sterkt er å føle godt i et liv med mening, selv om der er smerte og problemer

i livet. Vi kan ha suksess og alle penger vi trenger, en kjærlig ektefelle, flotte barn

og likevel føle at livet ikke har noen mening. Selv om vi har alt rundt oss, kan vi

være internt konkurs. Dette kan føre til depresjon, ensomhet, sinne og frustrasjon.

Lev Sterkt foredraget vil gi deg informasjonen som gjør at du vil forstå hvorfor du

føler som du gjør. Og du vil forstå at problemer, ikke er problemet. Aldri vent på

dagen der det ikke er problemer, tragedier eller negative overraskelser i ditt liv.

12:25  13:10

Gratis

Problemer er et tegn på liv. Ved å endre meningen med problemer og det som skjer

oss, endres livet. Lær å skape magiske øyeblikk, for så å skape et magisk liv.

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

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

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

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

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

mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

13:20  14:05

Gratis

Min vei å gå. Meditasjons sanghealing.
Holdes av: Hilde Sørdal

Min vei til selvaksept og tro på egne evner. Å finne selvaksept og troen på seg selv

er viktig. Avsluttes med Meditasjons sanghealing.

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

Din mat skal være din medisin, din medisin skal

være din mat" sa Hippokrates
Holdes av: Veronica Jagedal

"Spis deg frisk" Hjelp kroppen å heale seg selv med riktig næring. Veronica Jagedal;

Naturopat, ernæringsterapeut / akupunktør og homeopat på dyr. Veronica forteller

om synergys produkter og hennes tanker rundt helse og helseplager både på dyr og

mennesker. Kan man senke kolesterolet ? kan man redusere smerter uten

skolemedisinske preparater? Få veiledning om gode redskaper og produkter til å

bedre din helse. Veronica holder til på Stand N16 for individuell veiledning.

16:20  17:05

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

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

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

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

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

forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften

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

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

fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

17:15  18:00

Gratis



Problemer er et tegn på liv. Ved å endre meningen med problemer og det som skjer

oss, endres livet. Lær å skape magiske øyeblikk, for så å skape et magisk liv.

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

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

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

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

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

mennesket, og ikke minst om menneskets helsemessige tilstand.

13:20  14:05

Gratis

Min vei å gå. Meditasjons sanghealing.
Holdes av: Hilde Sørdal

Min vei til selvaksept og tro på egne evner. Å finne selvaksept og troen på seg selv

er viktig. Avsluttes med Meditasjons sanghealing.

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

Din mat skal være din medisin, din medisin skal

være din mat" sa Hippokrates
Holdes av: Veronica Jagedal

"Spis deg frisk" Hjelp kroppen å heale seg selv med riktig næring. Veronica Jagedal;

Naturopat, ernæringsterapeut / akupunktør og homeopat på dyr. Veronica forteller

om synergys produkter og hennes tanker rundt helse og helseplager både på dyr og

mennesker. Kan man senke kolesterolet ? kan man redusere smerter uten

skolemedisinske preparater? Få veiledning om gode redskaper og produkter til å

bedre din helse. Veronica holder til på Stand N16 for individuell veiledning.

16:20  17:05

Gratis

Healingdemonstrasjoner
Holdes av: Borak Lovian

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

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

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

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

forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften

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

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

fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

17:15  18:00

Gratis






