






bli kvitt dine helseplager

DEN RETTE VEIEN TIL GOD HELSE
Ayurveda:

er en over 4000 år gammel indisk naturmedisin - hjelper deg med å bli kvitt smerter og stress
- er forebyggende og behandlende - bruker naturlige oljer og urter - 

balanserer kropp og sinn - behandler alle lidelser

KJØP GAVEKORT!

Rådhusgt. 21 B, 3015 Drammen • tlf. 32 80 82 10 • www.ayurvedasenter.no

Messetilbud! 25% RABATT på alle enkelt behandlinger
Bestill og betalt innen 16--20 feb.
Gjelder kun nye kunder! 



Digitaliserer dine gamle analoge video 
taper.

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

Overfører filene også til Usb 
Minnepenn / Harddisker til bruk på 

MAC/ PC.

Gjenoppretter sletta filer ifra Harddisker 
/ Usb minnepenner / Minnekort / Dvd - 
BluRay Disker som ikke er Finalized.

Filene blir overført til BluRay / 
Harddisk / Usb minnepenn etter ønske.

Kontakt Info:
Postabcfms@gmail.com

Mobil - 468 02 912

Web Side
Www.Abcfilm.Media
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Kommer  i 2018

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



UTSTILLERLISTE

 Alternativmessen i Oslo 2018

NB4 Academy of Inspiration / Grete Kalfoss
 Ansiktsreading og tarotreading.

 

 

NB11 Anne Kirsebom
 Medium.

 

 

L17

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

 

 

C3

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

  

 

L7
 

AuraTransformasjon™
 Auratranformasjon™ Hilde Bekken, Eli Onsvaag, May Solfrid B Hoverud & Berit

Hagbartsen.

Holder

foredrag

  

 

L3

Barbara Ruza Lundberg 
 Healer / terapeut / helsekonsulent / treningsguru / yoga instruktør. Med 15 års

erfaring og healing i Asia og Europa. Kombinerer fitness og terapi for de beste

resultatene på kroppen din.

 

 

NB14

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

på messen.

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

 

 

S3

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

  

 

L15

Brita Anjana
 Brita Anjana tilbyr kunst og kultur og utfører coaching, healing og sjamanisme. Brita

Anjana Skuterud utfører healing, coaching, sjamanisme og har med sjamanverktøy,

runer og olje, akrylbilder m.m.

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

Holder

foredrag

  

 

C2 Den norrøne kulturarven
 Den norrøne kulturaven. Ønsker å be vare norrøn kultur og norrøne hellige steder.

Salg bok, smykker, runer, spådomskort, verve medlemmer.

 

 

L11

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

Lancing

Dragon Wood
 Eksklusive artikler fra Østen: Skulpturer, smykker, keramikk, musikk, vindklokker

m.m. Besøk vår butikk i gågata  DRAMMEN

 

 

US3K3

Elyse Spiritual Jewelry
 Håndlagde smykker i chakrafarger med relevante krystaller og smykkestener. Styrk

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

www.elysespiritual.com | ninafuru@gmail.com

 

 

US K2

Forever Living Products
 Hudpleie og Kosttilskudd basert på egenprodusert Aloe Vera som er kaldpresset fra

ferske planter. Vi selger de i 160 land.

www.bjornbrate.com | bjorn.brate@odknett.no

Holder

foredrag

  

 

NB8 Gemstore.no 
 Edelstener, krystaller og smykker.

 

 

F2 Guro Bergli
 Kunst  Akryl på lerret. Uttrykksfulle portretter og stemningsfulle landskap.

 

 

L8
Healer Unni Stavran (NHF)

 Tlf. 97965238 Jeg utfører behandlinger som stimulerer og balanserer kroppens

energibaner (livsenergien), ved å forebygge og løse opp energiblokkeringer.

 

 

F5

Hege Haaland
 Hege Haaland er utdannet jurist, astrolog og Tarotist. I tillegg til å yte tjenester

innen astrologi og Tarot tilbyr Hege Haaland livsveiledning.

hegehaa@online.no | Tlf: 99 77 74 34

Holder

foredrag

  

 

N2
Karita F

 Kanalisering.

annbritflo@gmail.no

Holder

foredrag

  

 

N11 Klarsynt Healer Willy Hansen
 

Holder

foredrag



C2 Den norrøne kulturarven
 Den norrøne kulturaven. Ønsker å be vare norrøn kultur og norrøne hellige steder.

Salg bok, smykker, runer, spådomskort, verve medlemmer.

 

 

L11

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

Lancing

Dragon Wood
 Eksklusive artikler fra Østen: Skulpturer, smykker, keramikk, musikk, vindklokker

m.m. Besøk vår butikk i gågata  DRAMMEN

 

 

US3K3

Elyse Spiritual Jewelry
 Håndlagde smykker i chakrafarger med relevante krystaller og smykkestener. Styrk

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

www.elysespiritual.com | ninafuru@gmail.com

 

 

US K2

Forever Living Products
 Hudpleie og Kosttilskudd basert på egenprodusert Aloe Vera som er kaldpresset fra

ferske planter. Vi selger de i 160 land.

www.bjornbrate.com | bjorn.brate@odknett.no

Holder

foredrag

  

 

NB8 Gemstore.no 
 Edelstener, krystaller og smykker.

 

 

F2 Guro Bergli
 Kunst  Akryl på lerret. Uttrykksfulle portretter og stemningsfulle landskap.

 

 

L8
Healer Unni Stavran (NHF)

 Tlf. 97965238 Jeg utfører behandlinger som stimulerer og balanserer kroppens

energibaner (livsenergien), ved å forebygge og løse opp energiblokkeringer.

 

 

F5

Hege Haaland
 Hege Haaland er utdannet jurist, astrolog og Tarotist. I tillegg til å yte tjenester

innen astrologi og Tarot tilbyr Hege Haaland livsveiledning.

hegehaa@online.no | Tlf: 99 77 74 34

Holder

foredrag

  

 

N2
Karita F

 Kanalisering.

annbritflo@gmail.no

Holder

foredrag

  

 

N11 Klarsynt Healer Willy Hansen
 

Holder

foredrag

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

 

 

NB5
Latira

 Klarsynt/Medium og healer.

www.latira.no | la.tira@hotmail.no | Tlf: 98 60 84 46

Holder

foredrag

  

 

F2 Linda Åkenes Larsen
 Kunst  Akryl på lerret. Malerier som gir stemning og vekker følelser.

 

 

N4

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

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

fortid, nåtid og fremtid.

Tlf: 92 66 21 85

 

 

L5 Liv Christin Ullereng
 Jeg selger smykker, håndlaget lær ting og strikke ting og utfører healing.

 

 

N8 Magasinet Harmoni
 Alternativt magasin.

 

 

K1VED

TRAPP

Mystica.no
 Udvid din horisont. Du finner kanskje "verktøyet" i nettbutikken vår. Enten du søker

helse, kropp sjel eller sinn. Med min.2300 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

 

 

K1VED

TRAPP

Natira.no
 Nettbutikk med fokus på Yoga og Mindfullness, Interiør, figurer, aromaterapi,

vindklokker og velværeprodukter.

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

 

 

C6 NOAH   for dyrs rettigheter
 Frivillig organisasjon som fremmer dyrs rettigheter.

 

 

C4
Norsk Spiritualist Forening

 Mediumskap/reading og demonstrasjon av mediumskap.

www.spiritualist.no | mail@spiritualist.no | Tlf: 94788970

Holder

foredrag

  

 

L16

Paul`s healingkrystaller
 Har ca. 180 forskjellige healingkrystaller, Ametyst grotter, Telyslysstaker,

Saltsteinlamper, smykker, steinkjeder, pendler m.m. Sett aura siden 1958  foretar

Auralesing  Aurarensing m.m . Kjente kreftene til krystaller første gang i 1974.

Utfører Krystall healing og rensing av hus.

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

Holder

foredrag

  

 

N9 Per Henrik Gullfoss Holder

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
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N9 Per Henrik Gullfoss Holder

Han har arbeidet med astrologi og tarot som lærer, astrolog, forfatter, kursholder

osv. siden åttitallet. Han er også utdannet cand.phil fra oslo universitet med bl.a.

religionshistorie. I dag er hans hovedfokus på sjelens intensjon og glede med og

over det jordiske livet.

foredrag

  

 

L9
Phil Phillips

 ClairvoyantMediumTarot. Holder spennende foredrag om det å være medium.

clairvoyant84@hotmail.com

Holder

foredrag

  

 

US1

Powerful Heartbeat
 Marita Markussen, online HelseCoach & Helhetsterapeut. Medfødte evner som

klarfølt, klarhørt, klarsynt, kjenner lukt & smak. Det jeg tilbyr på messen er Healing

& Automatskrift. Du er hjertelig velkommen innom.

www.powerfulheartbeat.no | post@powerfulheartbeat.no | Tlf: 48 00 40 87

 

 

L18
Propolife

 Propolis produkter. Aloe Vera.

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

 

 

USK2

Rosenserien Norge AS
 Rosenserien er en Svensk produsert hudpleieserien som er Økologisk Produktene er

Svanemerkede som stiller de høyeste kravene innen Miljø Helse og Kvalitet De fleste

av produkter kan brukes av Veganere

www.rosenserien.no | post@rosenserien.no | Tlf: 69 87 98 00

 

 

K1VED

TRAPP

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

 

 

S1K3

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

 

 

NB13

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

Holder

foredrag

  

 

NB6 Spira Healing
 Spira Healing eies og drives av Ragna Søberg hvor Ragna tilbyr healing, fjernhealing

og kortlegg. Ragna er Godkjent Healer i Det Norske Healerforbundet.

www.spirahealing.com | ragna@spirahealing.com | Tlf: 414 51 769

 

 

Han har arbeidet med astrologi og tarot som lærer, astrolog, forfatter, kursholder

osv. siden åttitallet. Han er også utdannet cand.phil fra oslo universitet med bl.a.

religionshistorie. I dag er hans hovedfokus på sjelens intensjon og glede med og

over det jordiske livet.

foredrag
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Holder

foredrag

  

 

US1

Powerful Heartbeat
 Marita Markussen, online HelseCoach & Helhetsterapeut. Medfødte evner som

klarfølt, klarhørt, klarsynt, kjenner lukt & smak. Det jeg tilbyr på messen er Healing

& Automatskrift. Du er hjertelig velkommen innom.

www.powerfulheartbeat.no | post@powerfulheartbeat.no | Tlf: 48 00 40 87

 

 

L18
Propolife

 Propolis produkter. Aloe Vera.

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

 

 

USK2

Rosenserien Norge AS
 Rosenserien er en Svensk produsert hudpleieserien som er Økologisk Produktene er

Svanemerkede som stiller de høyeste kravene innen Miljø Helse og Kvalitet De fleste

av produkter kan brukes av Veganere

www.rosenserien.no | post@rosenserien.no | Tlf: 69 87 98 00

 

 

K1VED

TRAPP

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

 

 

S1K3

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

 

 

NB13

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

Holder

foredrag

  

 

NB6 Spira Healing
 Spira Healing eies og drives av Ragna Søberg hvor Ragna tilbyr healing, fjernhealing

og kortlegg. Ragna er Godkjent Healer i Det Norske Healerforbundet.

www.spirahealing.com | ragna@spirahealing.com | Tlf: 414 51 769

 

 



Han har arbeidet med astrologi og tarot som lærer, astrolog, forfatter, kursholder
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L10

Stein Kvalheim
 Stein Kvalheim er en av Norges mest erfarne mentale trenere. Han har erfaring med

både toppeliteidrett og organisasjoner  med bl.a. Strømsgodset, Stabæk,

TeleComputing m.m.

www.steinkvalheim.no | post@steinkvalheim.no | Tlf: 9285 1710

Holder

workshop

 

Foaje

K2

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

 

 

F1

Takk for maten! Aveva OptimalBalanse AS
 Mat og helse. Boka "Takk for maten!" kan kjøpes på standen hennes eller kjøpes på

www.kolofonshop.no

www.takkformaten.biz | efjel@online.no | Tlf: 92 88 20 28

Holder

foredrag

  

 

N7 Therese Marie M. Hussein
 Vinneren av "Jakten på den 6.sans i 2009" Tarot.

Holder

workshop

 

L2
Torkil Kjelstrup

 Hva står skrevet i håndens linjer og form? Håndanalyse.

www.handanalyse.no | torkil@handanalyse.no | Tlf: 91 68 82 94

Holder

foredrag

  

 

L6

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/?

fref=ts | berit.h.nygaard@hotmail.com | Tlf: 93 05 64 73

 

 

C1 Vikingkort
 Spådom i fremtid, nåtid og fortid. Salg og spådom.

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

Holder

foredrag
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N5

Vitality Centre
 Tilbyr QIbehandlinger (akupressurmassasje) på messen. Qibehandlinger fjerner

blokkeringer, forbredrer sirkulasjonen og balanserer hele systemet slik at stress og

smerte kan slippe taket.

 

 

USK2 Vitamail AS
 dmax Dvitaminer.

 

 

NB10
Yvette Westrum

 Numerologi, healing, engleterapi, livsveiledning, bedriftsrådgivning, kurs m.m.

www.yvettewestrum.com | yvette.westrum@gmail.com | Tlf: 45 09 01 45

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



FOREDRAG / WORKSHOP

 LØRDAG 17. FEBRUAR  SAL 1

Vikingkortene  Bli med inn i den magiske

urnordiske tradisjonen
 Holdes av: Eli Wium

 

Eli Wium er en av landets kjente klarsynte og har laget de 81 vakre spådomkortene

sammen med illustratøren August Tyvjo.I det norrøne og urnordiske tiden, var

spådom viktig for samfunnet. Disse nye spådomskortene er bygget på eldgammel

visdom, er laget for å gi deg en god innføring i både spådom og den norrøne

spådomstradisjonen. Kortene er delt inn i fire grupper: symboler fra norrøn tiden,

den norrøne gudeverden, runer og samfunnet til det norrøne folk. Eli har brukt lang

tid på å lage disse kortene, og fordypet seg i den norrøne og urnordiske historien,

slik at kortene blir mest mulig riktig i forhold til den kunnskapen vi har i dag om

vikingtiden.

11:30  12:15

 

Gratis

Hva er Mental Trening? Og hva kan du bruke det

til?
 Holdes av: Stein Kvalheim

 

Møt en av Norges mest erfarne Mentale Trenere, Stein Kvalheim. Lær enkle mentale

teknikker som virker. Kommunisere bedre – med deg selv og andre. Tolk/bruk

kroppsspråk, en nyttig kompetanse. Kunnskap om mental trening  skap deg en ny

hverdag!

12:25  13:10

 

Gratis

Fordelene ved å bruke urter og krydder i maten
 Holdes av: Eva Fjeldstad

 

En spennende, smakfull og krydret opplevelse. I dette foredraget fokuserer Eva

Fjeldstad på hvorfor vi bør bruke krydder og urter i maten i tillegg til å nevne viktige

poenger om tarmbakterienes innvirkning på helsa vår. Krydder og urter har “glemte”

egenskaper som vi med fordel kan utnytte i mye større grad enn vi gjør. Det viser

seg at urtene og de tørkede krydderne rydder opp i bakteriebalansen i tarmen og

bidrar til å senke stress blant annet. Igjen ser vi spennende sammenhenger mellom

det vi spiser og vår fysiske og psykiske helse. Du får et innblikk i flere

enkeltkrydderes og krydderblandingers virkninger på fordøyelsen og også noen

eksempler på hvordan de kan brukes i maten. Boken kan kjøpes av Eva etter

foredraget og på www.kolofonshop.no

13:20  14:05

 

Gratis

Numerologisk blikk på 2018
 Holdes av: Yvette Westrum

 

Da har vi kommet inn i det nye året 2018, som numerologisk blir et globalt år 11/2.

I numerologi er tallet 11 et Mestertall  som betyr at det er av høy

vibrasjonsfrekvens og virker innenfor det spirituelle, magiske og transcendentale.

Mestertall har stort potensial for læring og vekst, og kan gi store forandringer i livet

ditt.Tallet 11 er det mest intuitive nummeret og er en klar kanal til

underbevisstheten. Dette er et år med fokus på intuisjon, hjerte, samarbeid, forhold,

dualitet og ikke minst kjærlighet. La deg inspirere av dette spennende foredraget, se

dyp inn i din sjel, ditt hjerte og velg den riktige veien, fylt av kjærlighet og

tålmodighet.

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

Latira klarsynt medium 
 Holdes av: Laila Ranvik

 

En seanse hvor jeg tar ned besøk fra dine kjære og nære.og litt om medium og

klarsynet jeg holder på med.

16:20  17:05

 

Gratis



FOREDRAG / WORKSHOP

 LØRDAG 17. FEBRUAR  SAL 2

AuraSeanse
 Holdes av: Paul 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.

12:25  13:10

 

Pris: 100,

Tarotkort og det hellige
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

Evnen til å se inn til essensen og bak sløret er tarotkortenes største gave. Hva

trenger du for å åpne portene inn til kontakt med det Hellige her og nå?

13:20  14:05

 

Gratis

Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

14:15  15:00

 

Gratis

Aloe Vera  Mavens beste venn
 Holdes av: Bjørn Bråte

 

Aloe har vært i bruk i tusenvis av år. Hvorfor?

15:10  15:40

 

Gratis

 

AuraTransformasjon™
 Holdes av: Berit Hagbartsen m/flere

 

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din

personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å

gjøre noe med tingene. Foredraget holdes av Hilde Bekken In To The Flow Eli

Onsvaag May Solfrid B Hoverud Berit Hagbartsen Veien videre

16:05  16:50

 

Gratis

Seanse  Tidligere liv
 Holdes av: Borak Lovian

 

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

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

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

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

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

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

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

livet. Velkommen til en spennende og lærerik workshop.

17:00  18:30

 

Pris: 200,



FOREDRAG / WORKSHOP

 LØRDAG 17. FEBRUAR  SAL 4

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.....

11:30  12:15

 

Pris: 100,

Meditasjon med blokkerings løsning
 Holdes av: Sibylle Daniel

 

Sibylle snakker om seg selv og sitt liv. I tillegg blir det rens og påfyll av energi .....

12:25  13:10

 

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.

13:20  14:05

 

Gratis

Livet avspeiles i hendene våre
 Holdes av: Torkil Kjelstrup

 

Akkurat som fingeravtrykkene våre er unike, er hendene også det. Ved å se på

linjer, mønstre og former i hånden og fingrene, kan jeg se dine styrker og svakheter

innenfor mange emner som behov angående arbeid og fritid, kjærlighetsforhold,

følelsesmessige og mentale føringer, hvordan du har benyttet dine medfødte evner

og hva det kommende året bringer. Gjennom å bli kjent med sammensetningen av

dine forskjellige sider og behov, er det lettere å bruke egenskapene sine riktig for å

utnytte dem på best mulig måte. På foredraget forteller jeg om håndanalyse som

metode, hva det er og hvordan det fungerer i praksis. Håndanalyse eller kiromanti

er en svært gammel vitenskap. Torkil er elev av James Holliman og har drevet og

analysert hender siden 1989 og reist over hele Norge med håndanalyse. Torkil

bruker den gamle vitenskapen videreutviklet ved amerikansk forskning tilrettelagt

for det moderne mennesket som ønsker å forstå seg selv og bruke sine ressurser

hensiktsmessig, og utvikle seg personlig og åndelig. Han har også tidligere holdt

grunnkurs trinn 1 og videregående trinn 2.

14:15  15:00

 

Gratis

Magien med ditt stjernetegn
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

Din sjel hadde en plan med å bli født som deg. Ditt fødselshoroskop er veikartet til

denne planen.

15:10  15:55

 

Gratis

Er tarmhelsa viktig for spirituell og åndelig

utvikling?
 Holdes av: Eva Fjeldstad

 

Tarmbakteriene er viktige for å ha god tarmhelse. I dette foredraget går Eva

Fjeldstad gjennom hvordan ulike matvarer påvirker tarmbakteriene og tarmhelsa og

hvordan de kan kombineres for å øke den positive effekten ytterligere. Foredraget

16:05  16:50

 

Gratis



FOREDRAG / WORKSHOP

 LØRDAG 17. FEBRUAR  SAL 4

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.....

11:30  12:15

 

Pris: 100,

Meditasjon med blokkerings løsning
 Holdes av: Sibylle Daniel

 

Sibylle snakker om seg selv og sitt liv. I tillegg blir det rens og påfyll av energi .....

12:25  13:10

 

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.

13:20  14:05

 

Gratis

Livet avspeiles i hendene våre
 Holdes av: Torkil Kjelstrup

 

Akkurat som fingeravtrykkene våre er unike, er hendene også det. Ved å se på

linjer, mønstre og former i hånden og fingrene, kan jeg se dine styrker og svakheter

innenfor mange emner som behov angående arbeid og fritid, kjærlighetsforhold,

følelsesmessige og mentale føringer, hvordan du har benyttet dine medfødte evner

og hva det kommende året bringer. Gjennom å bli kjent med sammensetningen av

dine forskjellige sider og behov, er det lettere å bruke egenskapene sine riktig for å

utnytte dem på best mulig måte. På foredraget forteller jeg om håndanalyse som

metode, hva det er og hvordan det fungerer i praksis. Håndanalyse eller kiromanti

er en svært gammel vitenskap. Torkil er elev av James Holliman og har drevet og

analysert hender siden 1989 og reist over hele Norge med håndanalyse. Torkil

bruker den gamle vitenskapen videreutviklet ved amerikansk forskning tilrettelagt

for det moderne mennesket som ønsker å forstå seg selv og bruke sine ressurser

hensiktsmessig, og utvikle seg personlig og åndelig. Han har også tidligere holdt

grunnkurs trinn 1 og videregående trinn 2.

14:15  15:00

 

Gratis

Magien med ditt stjernetegn
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

Din sjel hadde en plan med å bli født som deg. Ditt fødselshoroskop er veikartet til

denne planen.

15:10  15:55

 

Gratis

Er tarmhelsa viktig for spirituell og åndelig

utvikling?
 Holdes av: Eva Fjeldstad

 

Tarmbakteriene er viktige for å ha god tarmhelse. I dette foredraget går Eva

Fjeldstad gjennom hvordan ulike matvarer påvirker tarmbakteriene og tarmhelsa og

hvordan de kan kombineres for å øke den positive effekten ytterligere. Foredraget

16:05  16:50

 

Gratis

tar utgangspunkt i den nye boka “Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet

på.” (se www.takkformaten.biz) “Alle” er nå kjent med at forstyrrelser i

tarmbakteriefloraen og lekk tarm kan føre til store helseproblemer. Forskning viser

at tarmbakteriene ikke bare styrer vår fysiske helse, men også om vi føler oss

deprimerte, eller er lykkelige – og til og med hva slags mat vi har lyst på.

Kommunikasjonen mellom kroppen og hjernen er kompleks og interessant. Eva gir

oss et innblikk på en interessant og forståelig måte. Men hvordan kan maten og

bakteriene i tarmen også påvirke vår spiritualitet og åndelighet? Det skal Eva også

snakke om i dette spennende foredraget. Boken kan kjøpes av Eva etter foredraget

og på www.kolofonshop.no

FOREDRAG / WORKSHOP

 LØRDAG 17. FEBRUAR  SAL 5

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.

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

Ånder i hus og på besøk hos deg – Foredrag med

spørrerunde
 Holdes av: NSF

 

Lær mer om hvordan åndeverden fungerer. Hvorfor kommer de på besøk til deg,

hva skal de i ditt hus. Hva vil de og hvordan kan du forholde deg til dem. Hvordan

kan du snakke med dem. Dette og mange andre spørsmål vil bli tatt opp på

foredraget. Vi garanterer en spennende time, hvor du kan lære en masse og få et

bedre forholdt til åndeverden. Foredraget vil være med André Kirsebom, medium,

healer og leder av Norske Spiritualist Forening

13:20  14:05

 

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.

14:15  15:00

 

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

15:10  15:55

 

Gratis

tar utgangspunkt i den nye boka “Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet

på.” (se www.takkformaten.biz) “Alle” er nå kjent med at forstyrrelser i

tarmbakteriefloraen og lekk tarm kan føre til store helseproblemer. Forskning viser

at tarmbakteriene ikke bare styrer vår fysiske helse, men også om vi føler oss

deprimerte, eller er lykkelige – og til og med hva slags mat vi har lyst på.

Kommunikasjonen mellom kroppen og hjernen er kompleks og interessant. Eva gir

oss et innblikk på en interessant og forståelig måte. Men hvordan kan maten og

bakteriene i tarmen også påvirke vår spiritualitet og åndelighet? Det skal Eva også

snakke om i dette spennende foredraget. Boken kan kjøpes av Eva etter foredraget

og på www.kolofonshop.no

FOREDRAG / WORKSHOP

 LØRDAG 17. FEBRUAR  SAL 5

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.

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

Ånder i hus og på besøk hos deg – Foredrag med

spørrerunde
 Holdes av: NSF

 

Lær mer om hvordan åndeverden fungerer. Hvorfor kommer de på besøk til deg,

hva skal de i ditt hus. Hva vil de og hvordan kan du forholde deg til dem. Hvordan

kan du snakke med dem. Dette og mange andre spørsmål vil bli tatt opp på

foredraget. Vi garanterer en spennende time, hvor du kan lære en masse og få et

bedre forholdt til åndeverden. Foredraget vil være med André Kirsebom, medium,

healer og leder av Norske Spiritualist Forening

13:20  14:05

 

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.

14:15  15:00

 

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

15:10  15:55

 

Gratis

tar utgangspunkt i den nye boka “Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet

på.” (se www.takkformaten.biz) “Alle” er nå kjent med at forstyrrelser i

tarmbakteriefloraen og lekk tarm kan føre til store helseproblemer. Forskning viser

at tarmbakteriene ikke bare styrer vår fysiske helse, men også om vi føler oss

deprimerte, eller er lykkelige – og til og med hva slags mat vi har lyst på.

Kommunikasjonen mellom kroppen og hjernen er kompleks og interessant. Eva gir

oss et innblikk på en interessant og forståelig måte. Men hvordan kan maten og

bakteriene i tarmen også påvirke vår spiritualitet og åndelighet? Det skal Eva også

snakke om i dette spennende foredraget. Boken kan kjøpes av Eva etter foredraget

og på www.kolofonshop.no

FOREDRAG / WORKSHOP

 LØRDAG 17. FEBRUAR  SAL 5

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.

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

Ånder i hus og på besøk hos deg – Foredrag med

spørrerunde
 Holdes av: NSF

 

Lær mer om hvordan åndeverden fungerer. Hvorfor kommer de på besøk til deg,

hva skal de i ditt hus. Hva vil de og hvordan kan du forholde deg til dem. Hvordan

kan du snakke med dem. Dette og mange andre spørsmål vil bli tatt opp på

foredraget. Vi garanterer en spennende time, hvor du kan lære en masse og få et

bedre forholdt til åndeverden. Foredraget vil være med André Kirsebom, medium,

healer og leder av Norske Spiritualist Forening

13:20  14:05

 

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.

14:15  15:00

 

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

15:10  15:55

 

Gratis



tar utgangspunkt i den nye boka “Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet

på.” (se www.takkformaten.biz) “Alle” er nå kjent med at forstyrrelser i

tarmbakteriefloraen og lekk tarm kan føre til store helseproblemer. Forskning viser

at tarmbakteriene ikke bare styrer vår fysiske helse, men også om vi føler oss

deprimerte, eller er lykkelige – og til og med hva slags mat vi har lyst på.

Kommunikasjonen mellom kroppen og hjernen er kompleks og interessant. Eva gir

oss et innblikk på en interessant og forståelig måte. Men hvordan kan maten og

bakteriene i tarmen også påvirke vår spiritualitet og åndelighet? Det skal Eva også

snakke om i dette spennende foredraget. Boken kan kjøpes av Eva etter foredraget

og på www.kolofonshop.no

FOREDRAG / WORKSHOP

 LØRDAG 17. FEBRUAR  SAL 5

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.

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

Ånder i hus og på besøk hos deg – Foredrag med

spørrerunde
 Holdes av: NSF

 

Lær mer om hvordan åndeverden fungerer. Hvorfor kommer de på besøk til deg,

hva skal de i ditt hus. Hva vil de og hvordan kan du forholde deg til dem. Hvordan

kan du snakke med dem. Dette og mange andre spørsmål vil bli tatt opp på

foredraget. Vi garanterer en spennende time, hvor du kan lære en masse og få et

bedre forholdt til åndeverden. Foredraget vil være med André Kirsebom, medium,

healer og leder av Norske Spiritualist Forening

13:20  14:05

 

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.

14:15  15:00

 

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

15:10  15:55

 

Gratis

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

Kanalisering og Healing Demonstrasjon  Norsk

Spiritualistisk Trossamfunn
 Holdes av: Andre Kirsebom

 

Ønsker du kontakt med dine kjære som har gått bort. Noen av Norges beste

medium vil nå demonstrere en slik kontakt for deg på denne storseansen.

Demonstrasjonen og informasjonen er ved Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og

Norsk Spiritualist Forening. Norsk Spiritualist Forening jobber for å fremme

spiritualismen i Norge, gjennom kurs, foredrag og organisering og sertifisering av

medium. Norsk Spiritualistisk Trossamfunn tilbyr åndelige og healing kvelder,

konfirmasjon, navnedag, bryllup og gravferder. Vi har nå avdelinger i Oslo seks

andre steder i Norge.

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

 SØNDAG 18. FEBRUAR  SAL 1

Vikingkortene  Bli med inn i den magiske

urnordiske tradisjonen
 Holdes av: Eli Wium

 

Eli Wium er en av landets kjente klarsynte og har laget de 81 vakre spådomkortene

sammen med illustratøren August Tyvjo.I det norrøne og urnordiske tiden, var

spådom viktig for samfunnet. Disse nye spådomskortene er bygget på eldgammel

visdom, er laget for å gi deg en god innføring i både spådom og den norrøne

spådomstradisjonen. Kortene er delt inn i fire grupper: symboler fra norrøn tiden,

den norrøne gudeverden, runer og samfunnet til det norrøne folk. Eli har brukt lang

tid på å lage disse kortene, og fordypet seg i den norrøne og urnordiske historien,

slik at kortene blir mest mulig riktig i forhold til den kunnskapen vi har i dag om

vikingtiden.

11:30  12:15

 

Gratis

Latira klarsynt medium 
 Holdes av: Laila Ranvik

 

En seanse hvor jeg tar ned besøk fra dine kjære og nære.og litt om medium og

klarsynet jeg holder på med.

12:25  13:10

 

Gratis

Hva er Mental Trening? Og hva kan du bruke det

til?
 Holdes av: Stein Kvalheim

 

Møt en av Norges mest erfarne Mentale Trenere, Stein Kvalheim. Lær enkle mentale

teknikker som virker. Kommunisere bedre – med deg selv og andre. Tolk/bruk

kroppsspråk, en nyttig kompetanse. Kunnskap om mental trening  skap deg en ny

hverdag!

14:15  15:00

 

Gratis

Astrologi og bevissthet
 Holdes av: Hege Haaland

 

Ingen kan si med sikkerhet hva bevissthet er, hvor den kommer og hvorfor vi blir,

15:10  15:55

 

Gratis

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

Kanalisering og Healing Demonstrasjon  Norsk

Spiritualistisk Trossamfunn
 Holdes av: Andre Kirsebom

 

Ønsker du kontakt med dine kjære som har gått bort. Noen av Norges beste

medium vil nå demonstrere en slik kontakt for deg på denne storseansen.

Demonstrasjonen og informasjonen er ved Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og

Norsk Spiritualist Forening. Norsk Spiritualist Forening jobber for å fremme

spiritualismen i Norge, gjennom kurs, foredrag og organisering og sertifisering av

medium. Norsk Spiritualistisk Trossamfunn tilbyr åndelige og healing kvelder,

konfirmasjon, navnedag, bryllup og gravferder. Vi har nå avdelinger i Oslo seks

andre steder i Norge.

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

 SØNDAG 18. FEBRUAR  SAL 1

Vikingkortene  Bli med inn i den magiske

urnordiske tradisjonen
 Holdes av: Eli Wium

 

Eli Wium er en av landets kjente klarsynte og har laget de 81 vakre spådomkortene

sammen med illustratøren August Tyvjo.I det norrøne og urnordiske tiden, var

spådom viktig for samfunnet. Disse nye spådomskortene er bygget på eldgammel

visdom, er laget for å gi deg en god innføring i både spådom og den norrøne

spådomstradisjonen. Kortene er delt inn i fire grupper: symboler fra norrøn tiden,

den norrøne gudeverden, runer og samfunnet til det norrøne folk. Eli har brukt lang

tid på å lage disse kortene, og fordypet seg i den norrøne og urnordiske historien,

slik at kortene blir mest mulig riktig i forhold til den kunnskapen vi har i dag om

vikingtiden.

11:30  12:15

 

Gratis

Latira klarsynt medium 
 Holdes av: Laila Ranvik

 

En seanse hvor jeg tar ned besøk fra dine kjære og nære.og litt om medium og

klarsynet jeg holder på med.

12:25  13:10

 

Gratis

Hva er Mental Trening? Og hva kan du bruke det

til?
 Holdes av: Stein Kvalheim

 

Møt en av Norges mest erfarne Mentale Trenere, Stein Kvalheim. Lær enkle mentale

teknikker som virker. Kommunisere bedre – med deg selv og andre. Tolk/bruk

kroppsspråk, en nyttig kompetanse. Kunnskap om mental trening  skap deg en ny

hverdag!

14:15  15:00

 

Gratis

Astrologi og bevissthet
 Holdes av: Hege Haaland

 

Ingen kan si med sikkerhet hva bevissthet er, hvor den kommer og hvorfor vi blir,

15:10  15:55

 

Gratis



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

Kanalisering og Healing Demonstrasjon  Norsk

Spiritualistisk Trossamfunn
 Holdes av: Andre Kirsebom

 

Ønsker du kontakt med dine kjære som har gått bort. Noen av Norges beste

medium vil nå demonstrere en slik kontakt for deg på denne storseansen.

Demonstrasjonen og informasjonen er ved Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og

Norsk Spiritualist Forening. Norsk Spiritualist Forening jobber for å fremme

spiritualismen i Norge, gjennom kurs, foredrag og organisering og sertifisering av

medium. Norsk Spiritualistisk Trossamfunn tilbyr åndelige og healing kvelder,

konfirmasjon, navnedag, bryllup og gravferder. Vi har nå avdelinger i Oslo seks

andre steder i Norge.

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

 SØNDAG 18. FEBRUAR  SAL 1

Vikingkortene  Bli med inn i den magiske

urnordiske tradisjonen
 Holdes av: Eli Wium

 

Eli Wium er en av landets kjente klarsynte og har laget de 81 vakre spådomkortene

sammen med illustratøren August Tyvjo.I det norrøne og urnordiske tiden, var

spådom viktig for samfunnet. Disse nye spådomskortene er bygget på eldgammel

visdom, er laget for å gi deg en god innføring i både spådom og den norrøne

spådomstradisjonen. Kortene er delt inn i fire grupper: symboler fra norrøn tiden,

den norrøne gudeverden, runer og samfunnet til det norrøne folk. Eli har brukt lang

tid på å lage disse kortene, og fordypet seg i den norrøne og urnordiske historien,

slik at kortene blir mest mulig riktig i forhold til den kunnskapen vi har i dag om

vikingtiden.

11:30  12:15

 

Gratis

Latira klarsynt medium 
 Holdes av: Laila Ranvik

 

En seanse hvor jeg tar ned besøk fra dine kjære og nære.og litt om medium og

klarsynet jeg holder på med.

12:25  13:10

 

Gratis

Hva er Mental Trening? Og hva kan du bruke det

til?
 Holdes av: Stein Kvalheim

 

Møt en av Norges mest erfarne Mentale Trenere, Stein Kvalheim. Lær enkle mentale

teknikker som virker. Kommunisere bedre – med deg selv og andre. Tolk/bruk

kroppsspråk, en nyttig kompetanse. Kunnskap om mental trening  skap deg en ny

hverdag!

14:15  15:00

 

Gratis

Astrologi og bevissthet
 Holdes av: Hege Haaland

 

Ingen kan si med sikkerhet hva bevissthet er, hvor den kommer og hvorfor vi blir,

15:10  15:55

 

Gratis

eller er, bevisste om noe og arbeider for øke den på enkelte felt og i andre tilfelle

"stikker hodet dypere og dypere i sanden". Hege Haaland vil i sitt foredrag belyse

forholdet mellom bevissthet og astrologi.

Numerologisk blikk på 2018
 Holdes av: Yvette Westrum

 

Da har vi kommet inn i det nye året 2018, som numerologisk blir et globalt år 11/2.

I numerologi er tallet 11 et Mestertall  som betyr at det er av høy

vibrasjonsfrekvens og virker innenfor det spirituelle, magiske og transcendentale.

Mestertall har stort potensial for læring og vekst, og kan gi store forandringer i livet

ditt.Tallet 11 er det mest intuitive nummeret og er en klar kanal til

underbevisstheten. Dette er et år med fokus på intuisjon, hjerte, samarbeid, forhold,

dualitet og ikke minst kjærlighet. La deg inspirere av dette spennende foredraget, se

dyp inn i din sjel, ditt hjerte og velg den riktige veien, fylt av kjærlighet og

tålmodighet.

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

 SØNDAG 18. FEBRUAR  SAL 2

Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

11:30  12:15

 

Gratis

 

AuraTransformasjon™
 Holdes av: Berit Hagbartsen m/flere

 

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din

personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å

gjøre noe med tingene. Foredraget holdes av Hilde Bekken In To The Flow Eli

Onsvaag May Solfrid B Hoverud Berit Hagbartsen Veien videre

12:25  13:10

 

Gratis

Meditasjon med blokkerings løsning
 Holdes av: Sibylle Daniel

 

Sibylle snakker om seg selv og sitt liv. I tillegg blir det rens og påfyll av energi .....

13:20  14:05

 

Gratis

AuraSeanse
 Holdes av: Paul 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.

14:15  15:00

 

Pris: 100,

eller er, bevisste om noe og arbeider for øke den på enkelte felt og i andre tilfelle

"stikker hodet dypere og dypere i sanden". Hege Haaland vil i sitt foredrag belyse

forholdet mellom bevissthet og astrologi.

Numerologisk blikk på 2018
 Holdes av: Yvette Westrum

 

Da har vi kommet inn i det nye året 2018, som numerologisk blir et globalt år 11/2.

I numerologi er tallet 11 et Mestertall  som betyr at det er av høy

vibrasjonsfrekvens og virker innenfor det spirituelle, magiske og transcendentale.

Mestertall har stort potensial for læring og vekst, og kan gi store forandringer i livet

ditt.Tallet 11 er det mest intuitive nummeret og er en klar kanal til

underbevisstheten. Dette er et år med fokus på intuisjon, hjerte, samarbeid, forhold,

dualitet og ikke minst kjærlighet. La deg inspirere av dette spennende foredraget, se

dyp inn i din sjel, ditt hjerte og velg den riktige veien, fylt av kjærlighet og

tålmodighet.

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

 SØNDAG 18. FEBRUAR  SAL 2

Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

11:30  12:15

 

Gratis

 

AuraTransformasjon™
 Holdes av: Berit Hagbartsen m/flere

 

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din

personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å

gjøre noe med tingene. Foredraget holdes av Hilde Bekken In To The Flow Eli

Onsvaag May Solfrid B Hoverud Berit Hagbartsen Veien videre

12:25  13:10

 

Gratis

Meditasjon med blokkerings løsning
 Holdes av: Sibylle Daniel

 

Sibylle snakker om seg selv og sitt liv. I tillegg blir det rens og påfyll av energi .....

13:20  14:05

 

Gratis

AuraSeanse
 Holdes av: Paul 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.

14:15  15:00

 

Pris: 100,

eller er, bevisste om noe og arbeider for øke den på enkelte felt og i andre tilfelle

"stikker hodet dypere og dypere i sanden". Hege Haaland vil i sitt foredrag belyse

forholdet mellom bevissthet og astrologi.

Numerologisk blikk på 2018
 Holdes av: Yvette Westrum

 

Da har vi kommet inn i det nye året 2018, som numerologisk blir et globalt år 11/2.

I numerologi er tallet 11 et Mestertall  som betyr at det er av høy

vibrasjonsfrekvens og virker innenfor det spirituelle, magiske og transcendentale.

Mestertall har stort potensial for læring og vekst, og kan gi store forandringer i livet

ditt.Tallet 11 er det mest intuitive nummeret og er en klar kanal til

underbevisstheten. Dette er et år med fokus på intuisjon, hjerte, samarbeid, forhold,

dualitet og ikke minst kjærlighet. La deg inspirere av dette spennende foredraget, se

dyp inn i din sjel, ditt hjerte og velg den riktige veien, fylt av kjærlighet og

tålmodighet.

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

 SØNDAG 18. FEBRUAR  SAL 2

Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

11:30  12:15

 

Gratis

 

AuraTransformasjon™
 Holdes av: Berit Hagbartsen m/flere

 

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din

personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å

gjøre noe med tingene. Foredraget holdes av Hilde Bekken In To The Flow Eli

Onsvaag May Solfrid B Hoverud Berit Hagbartsen Veien videre

12:25  13:10

 

Gratis

Meditasjon med blokkerings løsning
 Holdes av: Sibylle Daniel

 

Sibylle snakker om seg selv og sitt liv. I tillegg blir det rens og påfyll av energi .....

13:20  14:05

 

Gratis

AuraSeanse
 Holdes av: Paul 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.

14:15  15:00

 

Pris: 100,

eller er, bevisste om noe og arbeider for øke den på enkelte felt og i andre tilfelle

"stikker hodet dypere og dypere i sanden". Hege Haaland vil i sitt foredrag belyse

forholdet mellom bevissthet og astrologi.

Numerologisk blikk på 2018
 Holdes av: Yvette Westrum

 

Da har vi kommet inn i det nye året 2018, som numerologisk blir et globalt år 11/2.

I numerologi er tallet 11 et Mestertall  som betyr at det er av høy

vibrasjonsfrekvens og virker innenfor det spirituelle, magiske og transcendentale.

Mestertall har stort potensial for læring og vekst, og kan gi store forandringer i livet

ditt.Tallet 11 er det mest intuitive nummeret og er en klar kanal til

underbevisstheten. Dette er et år med fokus på intuisjon, hjerte, samarbeid, forhold,

dualitet og ikke minst kjærlighet. La deg inspirere av dette spennende foredraget, se

dyp inn i din sjel, ditt hjerte og velg den riktige veien, fylt av kjærlighet og

tålmodighet.

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

 SØNDAG 18. FEBRUAR  SAL 2

Trommeseanse
 Holdes av: Brita Anjana

 

Kom å bli med inn i drømmeverden med Tromme, Rasle og vokal.

11:30  12:15

 

Gratis

 

AuraTransformasjon™
 Holdes av: Berit Hagbartsen m/flere

 

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din

personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å

gjøre noe med tingene. Foredraget holdes av Hilde Bekken In To The Flow Eli

Onsvaag May Solfrid B Hoverud Berit Hagbartsen Veien videre

12:25  13:10

 

Gratis

Meditasjon med blokkerings løsning
 Holdes av: Sibylle Daniel

 

Sibylle snakker om seg selv og sitt liv. I tillegg blir det rens og påfyll av energi .....

13:20  14:05

 

Gratis

AuraSeanse
 Holdes av: Paul 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.

14:15  15:00

 

Pris: 100,



Fordelene ved å bruke urter og krydder i maten
 Holdes av: Eva Fjeldstad

 

En spennende, smakfull og krydret opplevelse. I dette foredraget fokuserer Eva

Fjeldstad på hvorfor vi bør bruke krydder og urter i maten i tillegg til å nevne viktige

poenger om tarmbakterienes innvirkning på helsa vår. Krydder og urter har “glemte”

egenskaper som vi med fordel kan utnytte i mye større grad enn vi gjør. Det viser

seg at urtene og de tørkede krydderne rydder opp i bakteriebalansen i tarmen og

bidrar til å senke stress blant annet. Igjen ser vi spennende sammenhenger mellom

det vi spiser og vår fysiske og psykiske helse. Du får et innblikk i flere

enkeltkrydderes og krydderblandingers virkninger på fordøyelsen og også noen

eksempler på hvordan de kan brukes i maten. Boken kan kjøpes av Eva etter

foredraget og på www.kolofonshop.no

16:05  16:50

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

 SØNDAG 18. FEBRUAR  SAL 4

Er tarmhelsa viktig for spirituell og åndelig

utvikling?
 Holdes av: Eva Fjeldstad

 

Tarmbakteriene er viktige for å ha god tarmhelse. I dette foredraget går Eva

Fjeldstad gjennom hvordan ulike matvarer påvirker tarmbakteriene og tarmhelsa og

hvordan de kan kombineres for å øke den positive effekten ytterligere. Foredraget

tar utgangspunkt i den nye boka “Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet

på.” (se www.takkformaten.biz) “Alle” er nå kjent med at forstyrrelser i

tarmbakteriefloraen og lekk tarm kan føre til store helseproblemer. Forskning viser

at tarmbakteriene ikke bare styrer vår fysiske helse, men også om vi føler oss

deprimerte, eller er lykkelige – og til og med hva slags mat vi har lyst på.

Kommunikasjonen mellom kroppen og hjernen er kompleks og interessant. Eva gir

oss et innblikk på en interessant og forståelig måte. Men hvordan kan maten og

bakteriene i tarmen også påvirke vår spiritualitet og åndelighet? Det skal Eva også

snakke om i dette spennende foredraget. Boken kan kjøpes av Eva etter foredraget

og på www.kolofonshop.no

11:30  12:15

 

Gratis

Trommehealing
 Holdes av: Borak Lovian

 

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

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

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

tromme. Velkommen!

12:25  13:10

 

Pris: 50,

Ånder i hus og på besøk hos deg – Foredrag med

spørrerunde
 Holdes av: Andre Kirsebom

 

Lær mer om hvordan åndeverden fungerer. Hvorfor kommer de på besøk til deg,

hva skal de i ditt hus. Hva vil de og hvordan kan du forholde deg til dem. Hvordan

kan du snakke med dem. Dette og mange andre spørsmål vil bli tatt opp på

foredraget. Vi garanterer en spennende time, hvor du kan lære en masse og få et

bedre forholdt til åndeverden. Foredraget vil være med André Kirsebom, medium,

healer og leder av Norske Spiritualist Forening

13:20  14:05

 

Gratis

Spåkort eller Veiledere på veien til å gjøre egne

valg?
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

Lær å se hvordan den frie vilje og skjebnen passer sammen som hånd i hanske.

14:15  15:00

 

Gratis

Fordelene ved å bruke urter og krydder i maten
 Holdes av: Eva Fjeldstad

 

En spennende, smakfull og krydret opplevelse. I dette foredraget fokuserer Eva

Fjeldstad på hvorfor vi bør bruke krydder og urter i maten i tillegg til å nevne viktige

poenger om tarmbakterienes innvirkning på helsa vår. Krydder og urter har “glemte”

egenskaper som vi med fordel kan utnytte i mye større grad enn vi gjør. Det viser

seg at urtene og de tørkede krydderne rydder opp i bakteriebalansen i tarmen og

bidrar til å senke stress blant annet. Igjen ser vi spennende sammenhenger mellom

det vi spiser og vår fysiske og psykiske helse. Du får et innblikk i flere

enkeltkrydderes og krydderblandingers virkninger på fordøyelsen og også noen

eksempler på hvordan de kan brukes i maten. Boken kan kjøpes av Eva etter

foredraget og på www.kolofonshop.no

16:05  16:50
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FOREDRAG / WORKSHOP

 SØNDAG 18. FEBRUAR  SAL 4

Er tarmhelsa viktig for spirituell og åndelig

utvikling?
 Holdes av: Eva Fjeldstad

 

Tarmbakteriene er viktige for å ha god tarmhelse. I dette foredraget går Eva

Fjeldstad gjennom hvordan ulike matvarer påvirker tarmbakteriene og tarmhelsa og

hvordan de kan kombineres for å øke den positive effekten ytterligere. Foredraget

tar utgangspunkt i den nye boka “Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet

på.” (se www.takkformaten.biz) “Alle” er nå kjent med at forstyrrelser i

tarmbakteriefloraen og lekk tarm kan føre til store helseproblemer. Forskning viser

at tarmbakteriene ikke bare styrer vår fysiske helse, men også om vi føler oss

deprimerte, eller er lykkelige – og til og med hva slags mat vi har lyst på.

Kommunikasjonen mellom kroppen og hjernen er kompleks og interessant. Eva gir

oss et innblikk på en interessant og forståelig måte. Men hvordan kan maten og

bakteriene i tarmen også påvirke vår spiritualitet og åndelighet? Det skal Eva også

snakke om i dette spennende foredraget. Boken kan kjøpes av Eva etter foredraget

og på www.kolofonshop.no

11:30  12:15

 

Gratis

Trommehealing
 Holdes av: Borak Lovian

 

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

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

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

tromme. Velkommen!

12:25  13:10

 

Pris: 50,

Ånder i hus og på besøk hos deg – Foredrag med

spørrerunde
 Holdes av: Andre Kirsebom

 

Lær mer om hvordan åndeverden fungerer. Hvorfor kommer de på besøk til deg,

hva skal de i ditt hus. Hva vil de og hvordan kan du forholde deg til dem. Hvordan

kan du snakke med dem. Dette og mange andre spørsmål vil bli tatt opp på

foredraget. Vi garanterer en spennende time, hvor du kan lære en masse og få et

bedre forholdt til åndeverden. Foredraget vil være med André Kirsebom, medium,

healer og leder av Norske Spiritualist Forening

13:20  14:05
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Spåkort eller Veiledere på veien til å gjøre egne

valg?
 Holdes av: Per Henrik Gullfoss

 

Lær å se hvordan den frie vilje og skjebnen passer sammen som hånd i hanske.

14:15  15:00
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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,

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.

16:05  17:05
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FOREDRAG / WORKSHOP
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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

12:25  13:10

 

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.

13:20  14:05

 

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.

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,

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.

16:05  17:05

 

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

 SØNDAG 18. FEBRUAR  SAL 5

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

12:25  13:10

 

Gratis
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Gratis
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Gratis
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Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP

 SØNDAG 18. FEBRUAR  SAL 5

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,
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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
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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.

13:20  14:05

 

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.

14:15  15:00

 

Gratis



Aloe Vera  Mavens beste venn
 Holdes av: Bjørn Bråte

 

Aloe har vært i bruk i tusenvis av år. Hvorfor?

15:10  15:55

 

Gratis

Kanalisering og Healing Demonstrasjon  Norsk

Spiritualistisk Trossamfunn
 Holdes av: NSF

 

Ønsker du kontakt med dine kjære som har gått bort. Noen av Norges beste

medium vil nå demonstrere en slik kontakt for deg på denne storseansen.

Demonstrasjonen og informasjonen er ved Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og

Norsk Spiritualist Forening. Norsk Spiritualist Forening jobber for å fremme

spiritualismen i Norge, gjennom kurs, foredrag og organisering og sertifisering av

medium. Norsk Spiritualistisk Trossamfunn tilbyr åndelige og healing kvelder,

konfirmasjon, navnedag, bryllup og gravferder. Vi har nå avdelinger i Oslo seks

andre steder i Norge.

16:05  16:50

 

Gratis

Tids Healing og Kirurgisk Healing. 

Hvordan være et medium
Holdes av: Therese M.Hussein

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

13:20 - 14:05

Gratis

Healing – En helbredelsesprosess
Holdes av: Bodil Einang

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

14:15 - 15:00

Gratis

Kjærlighet er svaret uansett!
Holdes av: Willy Hansen

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

15:10 - 15:55

Gratis

Aura-Seanse
Holdes av: Paul-Arve Buskum

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

16:05 - 16:50

Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

De usynlige blant oss
Holdes av: Astrid Olsen

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

11:30 - 12:15

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

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

13:20 - 14:05

Gratis

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

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

14:15 - 15:00

Gratis

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

Kom og opplev Runenes magiske kraft. 

15:10 - 15:55

Gratis
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