ÅPNINGSTIDER:
Fredag
kl. 11–20
Lørdag
kl. 10–19
Søndag
kl. 11–19

300

400

utstillere og
foredrag,
miniworkshops og konserter innen selvutvikling,
økologi, spiritualitet og helhetlig helse.
TEMA:
22.–24. november, Norges Varemesse.
«GREEN LIVING»
OG BÆREKRAFTIG
LIVSSTIL
Ved årets messe fylles midtområdet i utstillersalen med
initiativer og aktører som jobber
med å synliggjøre veier til et mer
økologisk samfunn – og en
grønnere livsstil for hver
og en av oss.

MESSEPROGRAM

s e lv u t v i k l i n g

•

ø ko lo g i

		

helhetlig helse

•

s p i r i t ua l i t e t

TILBUD PÅ NORGES FREMSTE SPIRITUELLE MAGASIN!
Visjon – magasinet for en helhetlig livsstil. Norges ledende magasin
innen selvutvikling, helhetlig helse, spiritualitet, mystikk, økologi og et
helhetlig verdensbilde.
Nå får du også et godt tilbud på abonnement på Visjon: For kun kr. 360,får du seks utgaver av Visjon rett hjem i postkassen – samt CD’en ”Guru
Rinpoche Mantra” med Sonia Loinsworth! Fyll ut slippen og send inn –
porto er betalt.

TILBUD!

Bli abonnent
og få med mantra-

CD for kun 360.se www.magasinetvisjon.no
for mer informasjon.

#
JA TAKK! Jeg bestiller
et års abonnement
på magasinet
VISJON og CD’en
”Guru Rinpoche
Mantra” med Sonia
Loinsworth til kun
kroner 360.-

Magasinet
Visjon
Navn:
Adresse:
Postnr./sted:
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Svarsending 0231
0090 Oslo

Den Store
Alternativmessen 20 år!
Den har blitt en nasjonal institusjon, en
tradisjon og en inspirerende stormønstring
for titusenvis av mennesker. Et utgangspunkt for samfunnsdebatt omkring et vidt
spekter av temaer, som livssyn og religiøsitet, helse og behandling, forskning og
vitenskap, økologi og framtid. For å nevne
noe.
I år er det 20 år siden Visjon (den gang
Alternativt Nettverk) arrangerte den første
alternativmessen i Oslo. Etter få år vokste
den seg fra Ingeniørenes hus og inn i Oslo
Spektrum. Den ble Nord-Europas største,
med utstillere fra hele verden. Siden 2009
har Den Store Alternativmessen holdt hus
på Norges Varemesse på Lillestrøm.
Den økende utbredelsen av ideer og initiativer man assosierer med «alternativbevegelsen» har også skapt et mylder av
forestillinger om hva som er det samlende
i alternativmiljøene. Mangfoldigheten er så
stor at disse strømningene vanskelig kan
beskrives som én bevegelse.
Ved Den Store Alternativmessen 22.-24.
november ønsker vi å trekke fram temaer
vi mener er spesielt viktige, og som i flere
tiår har vært et sentralt tema i alternativmiljøer: Økologisk livsstil og hensynet til
Jordas bærekraft. Vi har valgt å kalle det
«Green Living».
Et stort område i midten av utstillersalen er
viet temaet. Vi har invitert et bredt spekter

av aktører som på ulike vis peker på veier
til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Med en egen panelsamtale fredag
22. november og mange foredrag ønsker
vi å løfte fram debatten om hvilke veier
som kan føre ut av klimakrisen. Og over i
et grønnere, sunnere og mer bærekraftig
samfunn. Er det ny teknologi som skal løse
utfordringene? Eller en mer omfattende
omstilling i levesett og forbruk?
Med «Green Living»-fokuset vil vi også vise
hvilke inspirerende og framtidsrettede løsninger som kan vente oss – for boligbygging, hverdagsliv, teknologi og samfunnsliv, dersom vi tar i bruk bærekraftige og
grønne løsninger som alt finnes!
Samtidig finner du alt Den Store Alternativmessen alltid skal inneholde, med
300 utstillere og mer enn 400 foredrag,
workshops og konserter!
Vi i Visjon er stolte av å kunne ønske varmt
velkommen til den tjuende utgaven av Den
Store Alternativmessen!

Eirik Svenke Solum
redaktør

MAGASINET VISJON
Magasinet Visjon er et forum som skal
fremme informasjon, debatt og aktivitet
innen områder som personlig utvikling,
helhetlig helse, økologi, global bevissthet, livssyn og et mer helhetlig verdensbilde. Magasinet skal bidra til å finne
nye utviklingsveier både for enkeltmennesket og for samfunnet. Vi mener at
samarbeid og dialog er nødvendig for å
skape et samfunn der vi kan vokse og
utvikle oss i større harmoni med oss selv,
hverandre og Jorden som helhet.
Vi forsøker å synliggjøre organisasjoner
og enkeltpersoner som arbeider med

nye eller mindre kjente veier til bedre
helse, balansert livsførsel, personlig og
samfunnsmessig utvikling, økt miljøbevissthet, samt livssyn som baserer seg
på personlig ansvar og egen erfaring.
Fellesnevneren for disse gruppene er
ofte en positiv nysgjerrighet overfor det
nye og ukjente, der menneskeheten alltid har måttet hente inspirasjon til fremskritt og nye utviklingsveier.
For Visjon er mangfoldet og forskjellene
er en ressurs. Ved en fri meningsutveksling kan vi lære å verdsette de fasetter
som andre representerer, samtidig som

vi lar oss utfordre til å gå videre i vår
egen utvikling. Grupper og enkeltpersoner med forskjellig erfaringsbakgrunn
og livsanskuelse må lære seg å kommunisere for at vi skal finne nye utviklingsveier.
De som skriver
i
magasinet
Visjon
kan ofte være
uenige
både
med redaksjonen og hverandre.

BLI
ABONNENT:
For 360 kroner
får du Visjon fritt
tilsendt i et
helt år.
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TEMA:

BÆREKRAFTIG LIVSSTIL

«Green Living» og bærekraftig livsstil er årets hovedtema
på Den Store Alternativmessen.
AV EIRIK SVENKE SOLUM

Vi fyller midtområdet i utstillersalen med in
aktører som jobber med å synliggjøre veier
til et grønnere og mer økologisk samfunn.
Og et sunnere og mer helhetlig liv for hver
og en av oss.
Vi får stadig varsler fra verdens klimaforskere og FNs klimapanel om at den økologiske krisen er godt i gang, med de dystre
perspektivene det gir. Og mange er bekymret
over at det gjøres for lite for å styre unna krisen. Skyldes den manglende handlingsevnen
redsel for hva omstillingene krever og frykt
for lavere levestandard? Den gode nyheten
er at et mer klimavennlig samfunn langt fra
trenger å medføre et mindre rikt liv! Det
åpner for utvikling av moderne løsninger og
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ny teknologi som muliggjør en sunnere og
bedre hverdag. Ikke minst gjør det at vi kan
etterlate oss en klode som er bedre rustet til
å gi et tilsvarende godt liv til våre etterkommere.
På Den Store Alternativmessen kan du bli
kjent med nye økologiske boligformer; du
kan lære å dyrke økologiske nyttevekster i
hagen eller på balkongen; smake på økologiske og rene matvarer; du kan møte profilerte
«grønne» politikere – og oppleve bredden av
tilbud som finnes for deg som ønsker en mer
økologisk livsstil.
Velkommen til å la deg inspirere av mulighetene en grønnere og mer økologisk hverdag
gir!

PANELSAMTALE

På Den Store Alternativmessen vil vi også
ha en stor panelsamtale hvor vi fokuserer
på hvordan å skape framtidens økologiske
samfunn, og omstillingen som trengs for å
utforme et grønnere levevis.
NOEN AV SPØRSMÅLENE VI VIL STILLE ER:

Vil ny teknologi gi oss alle løsningene vi trenger i møte med klimaendringer og miljøutfordringer? Eller må vi begynne på en større
omstilling av måten vi lever på, og være villige til å redusere levestandarden vår, i takt
med befolkningsvekst og klimaendringer?
Da klima og framtid ble debattert i valgkampen, var «ny teknolgi vs. lavere levestan-

PANELSAMTALE

DELTAKERE I PANELET
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER, ved leder Arild Hermstad
MILJØPARTIET DE GRØNNE, ved Une Aina Bastholm
ZERO, ved Elisabeth Kaski
DAG ANDERSEN, leder av nettverket Transformasjon til enhet,
initiativtaker til bl.a 100-årsmålene.
WWF: Arild Skedsmo, fagsjef
MØTELEDER: Øyvind Solum
Fredag, rom 2

22. november kl 15

NOEN AV AKTØRENE DU KAN MØTE
PÅ TEMAUTSTILLINGEN GREEN LIVING
dard» et sentralt tema. Er dette ett av de viktige valgene vi står overfor?
Dersom store samfunnsendringer kreves;
Er politikerne våre modige nok til ta initiativ
til de nødvendige grepene vi trenger for å etterlate oss et godt livsgrunnlag for våre barnebarn? Og er vi alle motivert til å gjøre endringer i eget liv, slik at ikke klimaproblemene
øker ytterligere? Ny teknologi; er satsingen på
grønne løsninger stor nok?
Vi spør sentrale aktører innen miljøbevegelsen og politikere om hvilke grep de tenker er de rette veivalgene inn i en grønnere
framtid!

Framtiden i våre hender
ZERO
Miljøpartiet De Grønne
Permakulturforeningen
Friends Fair trade
Cultura Bank
Noah – for dyrs rettigheter
Transition Towns
Isull – økologiske klær
Mabio – økologisk kosmetikk
Comoda Viva – Raw-food
Fremtidsmat – økologisk og vegetarisk mat
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Alfabetisk utstilleroversikt
Absolutt Helse: 4-24
Academy of Metaphysics (AoM):
9-54
Access Consciousness: 2-02, 2-00,
3-01
Act Of Touch/ Charles Odeia: 1-50
Aforismer: 3-48
Akashaskolen: 1-58, 2-53
Alpakka Malla: 1-37, 1-39, 1-41,
1-43, 1-45
Alternativ Kistens Butikk
v/Sabina Trældal: 6-09
Altshop.no: 5-14, 5-16, 6-13, 6-15
Ambo Europe: 3-12, 4-11
Amfora Design: 4-64
Angel Readings & Healings: 1-49
Anne Bjørkedal. Healer, sjaman,
seer: 6-63
Areopagos: 2-55, 2-57, 2-59
ArunA - Akademiet/ InnerLife:
2-36, 2-38, 3-35, 3-37
Ascension meditasjon: 1-35
Asea: 8-38, 9-37
Atim: 3-26
Aura-Visjon : 1-17
Ayurveda senter og Spa: 1-14, 2-13
Badstueksperten din: 5-52, 5-54,
6-53, 6-51
Baha´i-samfunnet i Oslo: 3-53
Baldron: 7-42, 7-44
Berget, Arild: 1-07
Berit Helgesen og Ingrid Olines
spåtjeneste: 2-54
Biovitalspace.com: 3-00
Birthe Romerheim : 7-56
Blue Lotus Arts: 3-28
Blå lotus/Warlock: 3-22
Borak Lovian/ Geir Inge Tustervatn:
3-02
Bowen Norge: 1-03
Bruno Grönings Venner: 2-63
Colourscope: 2-14
Comoda Viva: 6-40, 7-39
Creating 7 Tools og Tarot: 1-59
Cultura Bank: 3-32, 4-33
Den Islandske Håndlæser Sigridur:
8-56
Det Norske Healerforbundet: 2-22
Dragon Wood: 6-02, 6-00, 7-01,
7-02
Eastern Harmony: 6-14, 6-16
Edwards Hule: 8-37
Egil Fylling - Musikk for kropp og
sjel: 4-04, 5-03
Energetix Magnetsmykker: 5-12
Energi og Balanse - Silverbird: 6-04,
6-06, 7-03, 7-05
Energica: 4-46 - 5-53
Enhjørningen: 8-34, 9-33
Ennead AS: 3-24
Evy Heitmann: 8-65
Faglig forum for utøvere av biolo-

gisk medisin: 7-30
Fengshuiskolen i Norge: 1-34
Fenne, Asbjørn: 1-55
FinnHook: 8-33
Flammehuset dyrekommunikasjonskole: 4-14,5-13
Foreningen Sant Liv i Gud, Norge:
1-62
Forever Living Produkts: 5-11
Forever Living Produkts v/ Bråte:
5-55
Framtiden i våre hender: 7-31, 7-33
Freddy Larsen, Steinmannen: 4-58,
4-60, 5-57, 5-59
Friends Fair Trade: 3-36,3 -38
Fritt Helsevalg: 3-29
Funky Fresh Foods: 7-21, 7-23
Gary Mannion: 2-24
Gyldenrose Esoteriske Senter: 6-01
Hadeland Folkehøgskole/ Helse &
Helhet: 2-06,3 -05
Healer Kjetil André Jacobsen: 1-31
Healer Zarathustra Esfandiary:
2-26, 2-28
Healing + Mediala konsultationer:
9-48, 9-50
Healingenergi AS: 1-19
Heartchannel: 1-21
Hege og Maria Astrologi, tarot og
håndanalyse: 8-60
Helande Toner: 6-22, 6-24
Helbredelse - Oslo Vineyard: 3-56
Helsexperten: 2-03
Hjärterummet/Divya Spa: 2-04,
3-03
Holistisk Forbund: 4-63
Hospital Klinik im LEBEN Germany: 3-23
House of Laughter Norway: 2-52
Hypnotisert med Helle D.
Broughton: 1-29
Iboga Wellness Center: 1-16
Ildsjelen: 1-60
ILIANA akademiet: 1-13, 1-15
Impoco: 8-36, 9-35
IndreRo: 5-09
Inspiratorskolen v/Trond Engen:
7-46
Isull: 3-34, 4-35
J & P Food Thai Vegetarmat: 7-15,
7-13
Jan-Erik Hanssen Klarsynt,
Medium, Healer: 9-45
Janet Thompson: 2-65
John Calmar Aura-Chakra Foto:
3-13
Johnsen, Knut Arvid: 9-65
Ka eh lah - Sjelen som kan gi svar
på dine spørsmål: 3-65
Kanalisering/healing: 7-65
Kangen Norge: 4-01
Kanu Natur/ Madhava Import:
8-35

Karita F: 8-63
Klinikk for helhetsterapi: 2-16,
3-15
Kobber AS: 5-22
Kontaktskapende kommunikasjon/
Sjiraffspråk: 1-23
Krishnas Cuisine: 7-26, 8-25
Kroppsspråk.no: 1-33
Krystallhealing: 2-30
Larsen, Eva-Lill: 8-55
Lille Arkana : 6-56, 7-55, 6-58,
7-57, 6-60, 7-59
Lindberg, Ari: 2-48
Lisa Persson og Dinot Ananth: 7-64
Livsdans: 3-31
Ljusets Hjärta: 8-64
Lotus1.no: 8-35
Lykkelys: 5-20
Mabio: 7-38
MacKenzie, Jennifer: 2-64
Madsen, Samin: 9-59
Magasinet Visjon: 7-43
Magor Drum: 6-64
Makia- Massasje Senteret:4-19,
4-21
Massasjebutikken : 1-26, 1-28,
2-25, 2-27
Medium : 7-58
Medium - Anita Helen Rasmussen:
9-63
Medium Forlag AS / CALL: 8-45
- 8-54
Mediumskap i Drammen: 9-57
Miljødesign AS og Astrid Blekkan,
kineseolog: 7-34, 7-32
Miljøpartiet De Grønne - Akershus:
6-30, 7-29
Mjøs, Jan Olav: 1-25
Mona & Mari: 9-56, 9-58
Moss Naturterapi: 1-27
Mystic Dreamer: 5-46, 6-45
Mystica.no: 9-42, 9-40
Naomi Sol: 9-62
Naturgodis.se: 3-04, 3-06, 4-03,
4-05
Nina Torp: 1-69
NOAH-for dyrs rettigheter: 3-42,
3-44, 4-41, 4-43
Nor-Ban AS: 9-38
Nora Snacks: 1-12,2-11
Nordlys Alveklær: 6-46, 7-45
Norsk Byggbiologiforening: 7-35
Norsk Kornsirkelgruppe: 4-13
Norsk Kvistgjengerforening: 2-34
Norsk Parapsykologisk selskap: 2-46
Norsk Permakulturforening: 7-37
Norsk Spiritualist Forening: 1-61
til 1-67
Norsk Steinsenter: 6-26, 6-28,
7-25, 7-27
Norsk Tajisenter: 5-23
Numerologen Ivka: 9-51
Oksanen, AnnCharlotte: 3-47, 2-48

Oslo Kristne Senter: 2-60
Oslo Meditasjonsskole: 8-26, 9-25,
9-28,9-30, 9-32
Oslo Røde Kors Nettverk etter
soning - Yogagruppen: 3-21
Pachamama: 5-24, 6-23
Paul´s Healing Krystaller: 2-44,
2-42
Perlekrem.no: 3-25
Phillips, Phil: 9-52
Probiform: 3-41
Pyramideforlaget: 4-12
Qigongsenteret: 1-11
Rainbow Reiki: 1-40, 1-42, 2-43,
2-41
Reconnection Norge: 3-09, 3-11
Regnskogfondet: 4-37
Rose/Ornella Spåer: 9-64
Sahaja Yoga Oslo: 3-43
Sans: 1-04, 1-06
Santara: 9-53
Schibsted forlag: 1-56, 2-51
Senter for Hvile: 1-47
Shamankvinde: 2-19, 2-21, 2-23
Share Norge: 3-63
Sine Strøm: 9-34, 9-36
Skole innen kroppsterapi: 4-23
Spiraling- Spiraltrening: 1-24
SpiritTen AS: 4-55
Stamoen, Bente:
Standnavn: Gano.no (firma Stein
Kvalheim AS): 5-10
Stangelands Urteprodukter: 4-39
Steinhaugen & co ANS: 6-52, 6-54,
7-51, 7-53
Stengården H.B.: 3-46, 4-45
Stonetech: 5-56
Så et frø: 6-32, 6-34
Tarot og kunstterapi: 9-60
The Grail Message Foundation:
1-52
Tjore, Bianca: 3-51
Total Helse Norge AS: 4-25, 4-27
Transision Towns: 6-38
Travelling Time: 4-00, 4-02
TRON Syversen- musikk for
avslapning og velvære: 4-51, 4-53
Tømmervik, Wenche: 3-45
Utenomjordisk Kontakt: 3-64
Vassfarfoten Hyttetun AS: 7-60
Vega Cafe & Restaurant: 7-09, 7-11
Vidcom Marketing A/S: 1-01, 1-02,
2-02, 8-44, 9-43
Vollara: 4-16, 5-15
Wang, Dongqi: 1-09
Wium, Eli: 9-55
www.Crystallbutikken.no: 7-36
Yang, Henning Hai Lee: 8-59
Zareptaskrukke AS: 3-14
Zen-Coaching: 1-05
Zinzino - Balance oil: 6-11
Økolandsbyforeningen: 6-36
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Fredag 22. november, 11.00 – 20.00
KAFÉSCENE
12.15 TAIJI OG QIGONG-oppvisning med Ari Lindberg.
12.30 MARCOS RODRIGUEZ – HELENDE TONER. Marcos lydterapeut og sjaman. Han spiller på tradisjonelle fløyter, monokord og andre instrumenter fra ulike urkulturer. På messen holder Marcos en seremoniell konsert.
13.45 TAJI DEMONSTRATION. Bjarte Hiley & Pamela Hiley, Norsk Taijisenter.
14.30 STRESS NED KROPP OG SINN med Tron Syversens vakre og harmoniske musikk. Denne helgen har du mulighet til å oppleve konsert med Trons
vakre og melodiske musikk. Tron Syversen og Helene Edler Lorentzen holder konserter der det er duket for felles meditasjon i myke melodilinjer
der tid og rom ikke finnes. Visualiser, drøm deg bort, slipp følelsene fri og la deg seile med musikken. Du får også en veiledning i å bruke musikk
til å redusere stress og til visualisering. Trons musikk selges i store deler i verden og nå kan få musikken til våre spesielle messepriser! Velkommen til
konsert!
15.45 MEDITATIVE MUSIC, chanting of Vedic mantras. Oslo meditasjonsskole.
16.30 INGE ÅS - krystallbollekonsert.
17.30 MAGORDRUM: Concert.
18.15 NATIVE SPIRITUAL MUSICAL CONCERTS with: J Reuben Silverbird. Son of a Nedhni Apache Wise Man and Cherokee Medicine Woman.

ROM 1
13.00 LISBETH LIND: AURAEN UTSTRÅLER DITT LIVSPOTENSIALE, men hvordan virker den? Din bevissthet utvikles og forandres i selve møtet
mellom din sanselige, hverdagslige verden og en mer subtil energivirkelighet, som danner flere lysende energifelt rundt kroppen din. Inni feltene
finnes millioner av energimønstre, som er i kontinuerlig bevegelse og forandring alt etter hva du tenker og føler. Til sammen utgjør de et helhetlig
Livsmønster, «Matrisen», som tilsvarer ditt livspotensiale. Energifeltet rundt kroppen din utstråler dine beste kvaliteter, men også den dypere meningen med ditt liv, dine skyggesider og undertrykte følelser. Auraen kommuniserer altså med omgivelsene dine. Hvis du omgav deg med venner og
kollegaer som valgte å være ærlig med deg, ville de komme til å uttrykke seg som et speil på det du ennå ikke ser ved deg selv. Men det er her vi svikter
hverandre. Vi stoler ikke på det vi intuitivt oppfatter og vi tør ikke si det i redsel for å bli misforstått. Så hvordan ville verden vært, om vi praktiserte
denne åpenheten? Lisbeth Lind leser menneskers aura og mener at en dypere kunnskap om auraens lovmessigheter kan gi oss en dypere forståelse for
hvordan livet faktisk virker og hvem vi dypest sett er. Her er det mye spennende å lære.
14.00 NUMEROLOGY by Dr Ivan U. Ghyssaert. Dr. Ivan U. Ghyssaert helps you to become more harmonious and succesful in all realms of Life.
15.00 ÅNDER I HUS og på besøk hos deg – Foredrag med spørrerunde. 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.
16.00 A DEMONSTRATION OF PSYCHIC SURGERY with Int. Psychic Surgeon Gary Mannion from England. I en alder av 25 år, har Gary Mannion
jobbet som psychic surgeon i over 6 år. Han har jobbet med folk fra alle samfunnslag og BBC har laget en TV-dokumentar om ham. The Scottish
Society of Psychical Research og PRISM (Psychical Research Involving Selected Mediums) har fulgt Gary i over 5 med forskning på psychic surgery og
kan vise til en suksess rate på 90%. Ved denne demonstrasjone vil Gary fortelle, svare på spørsmål og demonstre sine evner som psychic surgeon. Han
vil ta opp personer ifra publikum til å prøve denne healingformen. Måten healingen fungerer på, er at det blir kanalisert energi gjennom Gary og dette
kan skje ved at Gary lar Abraham (spirit guide) arbeide gjennom han. Denne spesielle formen for healing er det som kalles psychic surgery. Dette er en
form for non-invasiv smertefri kirurgi der Abraham leder Garys hender til områder hvor healing er nødvendig. Selv om det ikke blir kuttet i huden,
kan mange klienter oppleve forlengelsen av Gary sitt energifelt inn i deres fysiske kropp. Dette skjer ved hjelp av «energi» hender som gjør at Abraham
kan gå inn å manipulere kroppen materiale under huden gjennom disse hendene.
17.00 HEALING & VÆREKRAFT - Stor healing-seanse med Kjetil Andrè Jacobsen. Navnet ditt er Kjærlighet. I din natur som menneske er du harmoni,
fri skaperkraft og glede! Velkommen med på en healing-seanse hvor du gjenforenes med din naturlige værekraft - der den mest kraftfulle healing får
skje gjennom realiseringen av kjærligheten - som den du er. Som menneske vender du hjem igjen i din indre visdom, kraft og frihet. Reisen gjennom
liv der du trodde at nøkkelen lå utenfor deg selv er over - menneskets værekraft er våknet i deg. Velkommen til svært dyp healing.
18.00 SELVUTVIKLING OG SPIRITUALITET I VÅR TID. Med beina på jorda og hodet i himmelen! Kan du skille mellom dogmer og frigjørende
spiritualitet? Er du villig til å ta et tak for deg SELV og verden rundt deg? Vil du være med? ILIANA akademiet er 30 år, og vil dele med deg hvor vi
går videre for å få SELVutvikling inn i skole, utdannelser og tilgjengelig for alle som ønsker det. Ved daglig leder for ILIANA-akademiet Inge Ås www.
ingeas.no

ROM 2
13.00 GRØNNE HUS, SUNNE HUS: Inneklima, byggmaterialer, muggsopp. Ved Anke Stumper. Hvordan bruker man en (uventilert)
bolig uten å få fuktskader? Også tips om rengjøring mm som ikke belaster luften med kjemikalier. Anke Stumper er miljøteknolog
med hovedfag lufthygiene og jobber mye med inneklima i et kommunalt helsesenter.
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14.00 Ann-Charlott Oksanen. Vill du lära dig att ha kontakt med dina nära & kära på andra sidan? Då är detta ett föredrag för dig! I detta föredrag så går
vi igenom verktygen för att lära oss att återta kontakten med våra familjer/vänner som vi mist till Andra Sidan. Ni kommer att få prova på Automatskrift & Bokstavsbord samt alla frågor ni har. Dessa hjälpmedel är ovärderliga om man hanterar dem rätt. Vi går igenom dessa noggrant! Att tappa
kontakten är inte nödvändigt ! När vi lever så nära varandra mellan våra världar. Att leva och följa varandra genom livet är väl bättre, än att gå bredvid
varandra utan att varken synas eller höras. Så detta föredrag är för dig som vill lära dig att få tillbaka kontakten med någon du älskar & saknar. Det
kan vara en nära familjemedlem eller god vän.
15.00 PANELSAMTALE: En grønnere framtid – ny teknologi eller tilbake til 80-tallet? Vil ny teknologi gi oss alle løsningene vi trenger
i møte med klimaendringer og miljøutfordringer? Eller må vi begynne på en større omstilling av måten vi lever på, og være villige
til å redusere levestandarden vår, i takt med befolkningsvekst og klimaendringer? Da klima og framtid ble debattert i valgkampen, var ”ny teknolgi vs. lavere levestandard” et sentralt tema. Er dette ett av de viktige valgene vi står overfor? Dersom en større
retningsendring i samfunnet er nødvendig, er politikerne våre modige nok til ta initiativ til de nødvendige grepene vi trenger for å etterlate oss et godt
livsgrunnlag for våre barnebarn? Og er vi alle motivert til å gjøre endringer i eget liv, slik at ikke klimaproblemene øker ytterligere? Hvis ny teknologi
er løsningen på klimautfordringene, har vi tilstrekkelig satsning på grønn teknologi og utvikling? Eller hviler vi fortsatt i for stor grad på oljeindustri
og ikkefornybar energi? I panelet: Framtiden i våre hender, ved leder Arild Hermstad. Miljøpartiet De Grønne, ved Une Aina Bastholm. ZERO, ved
Elisabeth Kaski. Dag Andersen, leder av nettverket Transformasjon til enhet, initiativtaker til bl.a 100-årsmålene. WWF, ved Arild Skedsmo, fagsjef.
Møteleder: Øyvind Solum
17.00 HEALER, SJAMAN, SEER. Anne Bjørkedal. Kjent for evner utanom det vanlege. Kombinert med to tiår med studiar i sjamanisme og esoterikk,
gjev Anne Bjørkedal deg ei innføring i kva sjamanisme er for noko, og korleis vi kan bruke sjamanistiske teknikkar i dag til healing, klarviten og ikkje
minst kontakt med djup intelligens. Du får demonstrert ekstremt effektive kroppsstillingar, mentale øvingar og bruk av trommer for endra sinnstilstandar og ulike former for trance. Felles trommehealing.
18.00 DYRENE HJELPER OSS. Ved Merete Jacobsen. Å snakke med dyrene består i å virkelig lytte med hele din bevissthet. Merete Jacbobsen fikk i 2011
overta Flammehuset som er norges eldste skole innen dyrekommunikasjon. Hun vil i foredraget fortelle hvordan dyrene kommuniserer med oss og
hva de kan fortelle oss mennesker om sitt liv og livet rundt dem. Dyrene har en høyere bevissthet en du kanskje trodde?

ROM 3
12.00
13.00 AURAFARGENE OG DERES BETYDNING. Ved Anne-Grethe Lyberg Eilertsen og Arne Rønhovde. Hva betyr de forskjellige aura-fargene, og hva
er fargenes betydning for chakraene? Har formen på chakraene noe å si, og kan man ha feil farge på chakraene? Hva kan man gjøre med det? Er det
sant at auraen endrer seg hele tiden? Hva forteller et aurabilde meg - og hvilken nytte kan jeg ha av å ta et aurabilde? Dette og mange andre ting får du
svar på på foredraget vårt. Velkommen.
15.00 TIDLIGERE LIV – JANET THOMPSON. Har du noen gang lurt på hvor din interesse for det spirituelle kommer fra? Janet Thompson mener å
kunne fortelle og forbinde deg med den du ha vært i dine tidligere liv?
16.00 KOM I BALANS GENOM NUMEROLOGI! Ved Annina Kyrklund, lärare i numerologi. När en människa byter namn och/ eller namnteckning
ändras hennes vibration och därmed hennes liv. Gladys Lobos har studerat numerologiska vibrationsförändringar i över 50 år och kommit på ett unikt
system för att hjälpa människor till ett bättre liv.
17.00 BJARTE HILEY: MITT LIV I WUDANGFJELLENE. Bjarte Hiley har bodd i Wudangfjellene i tre år og trent kampkunst med Daoistiske Mestere.
Han deler bilder, historier og lærdom fra den mest utfordrende perioden i livet hans. Bjarte Hiley er tilknyttet Norsk Taiji-senter.
18.00 KANALISERING OG MEDIUMSEANSE. Berit Lillian Lund. Om hvordan min vei ble til, og hvordan jeg kan hjelpe deg med å finne din vei, finne
din egen hjelper, åpne opp for klarsyn og en høyere viten. Har hjulpet MANGE! Og er glad om jeg får hjelpe deg, velkommen.

ROM 4
13.00 PHIL PHILIPS: Stor mediumdemonstrasjon med beskjeder til tilhørerne fra avdøde. Phil Philips Mediumseanse er på engelsk.
14.00 ZARATHUSTRA: HEART AWAKENING SELF-LOVE & SELF-ACCEPTANCE. In this powerful, dynamic introductory workshop and lecture
Zarathustra will guide you through a series of active meditations and self-love affirmations that will silence your mind, open your heart and bring you
back to that place of deep silence and stillness within your being, that eternal space where there is no judgment, only authentic self-love and selfacceptance. Zarathustra will then open the portal to the 5th Dimension, building a bridge to reconnect your Higher Self with Source Energy allowing
profound healing to happen as your innate inner wisdom and intuition flowers. Zarathustra will also give you tools to help you bring awareness, and
remove delusory, unconscious patterns of «I am not good enough, not worthy enough etc». This leaves us feeling forever unfulfilled, and feeling that
we don’t even deserve to receive what we truly want; which is an imprisoning belief system resulting in not only a life filled with fear, but an inability
to speak your Truth or ever find inner peace. Founder of 5th Dimensional Quantum Healing and 5th Dimensional Quantum Awareness, master
healer, spiritual teacher, Zarathustra, started receiving downloads from entities identifying themselves as «5th Dimensional Guides» turning his right
hand into a High-Frequency Transmitter, giving him the ability to perform psychic surgery and third eye activations. By Divine guidance, Zarathustra
emerges to lead our consciousness to the 5th Dimension.
15.00 HVORDAN OPPSTÅR MEDIALITET? Det snakkes og skrives mye om det, men få kan forklare hvordan medialitet er mulig. Annika Radlöv
og Tuula Partanen, forfattere av Åndenes rike og selv mediale, presenterer åndeverdenens forklaring på medialitet og tar oss med på en felles guidet
healingmeditasjon med Bruno Gröning (1906-1959), av mange regnet som Tysklands svar på Marcello Haugen. Boksignering på Energicas stand etter
foredraget.
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16.00 KANALISERING OG HEALING DEMONSTRASJON – Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. 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 kontor både i Oslo og i Bergen.
17.00 ANGEL GUIDANCE AND HEALING. Bli med oss for en engleveiledning og healing som passer for alle! Rometris Davis-Wright er en Angel Therapy Practitioner som er sertifisert av verdens ledende engleekspert, Doreen Virtue! Hun gir gjestene en fantastisk mulighet til å oppleve engleveiledning og healing! Det vil være en guidet healingmeditasjon, samt et mini-englekort reading for så mange gjester som tiden tillater. Kom og se, føl og
hør englenes støtte som er gøy og unikt! Foredraget snakkes i veldig tydelig engelsk. Velkommen.

ROM 5
13.00 HEALINGDEMONSTRASJONER. Ved Borak Lovian. Hva er healing? Kan man lære det? Går det an å sende det på avstand? 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 tatt mange utdannelser
i healing, selvutvikling osv., og holder selv flere kurs innenfor området. Borak Lovian forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer
healingkraften underveis. De som ønsker kan få en gratis fellesfjernhealing etter messa for å kjenne på energiene.
14.00 TROMMESEANSE & TROMMEHEALING! Med NewJana.
15.00 MAGORDRUM. Concert.
16.00 DAO NOW WITH TAIJIQUAN - 30 years of Now Way in Norway: Pamela Hiley, Director Norsk Taiji Senter.
17.00 SOUND HEALING-KONSERT med Runar Halonen og Tron Syversen. Velkommen til en unik og spennende gruppehealing med lyd og musikk!
Kanalisering av musikk og lyd med Trons musikk og Runars stemme samtidig - en spontan forening av Trons musikalske kreativitet og Runars
helbredende evner. Lydhealing er et kraftfullt verktøy som oppstår i øyeblikket. Det kan oppleves som en dyptgående kraft. Energien som skapes ved
lydhealing er på en måte veldig spiss, og kan best beskrives som en slags nålenergi. Lydhealing skaper helt unike frekvenser som er svært spesifikke til
enhver situasjon. Energiene bruker stemmen til Runar og musikken til Tron som et instrument som når spesifikke områder i kroppen eller sinnet ditt.
Lyden bærer healingenergiene. Når lyd brukes vil kroppen reagere umiddelbart. Det kan føles som en vibrasjon eller en slags strømning i kroppen.
Lydhealing er alltid tilpasset hva klienten eller gruppen trenger. Her skal du bare slappe av i mediativ tilstand og la deg bli guidet av en av Norges mest
kjente healer og musikk produsent for meditasjon og avslapning. Du kan lese mer om oss på www.tronmusic.no og www.runarhalonen.com
18.00 LIV MARIE LEIRVÅG: KREATIVE KROPPSUTTRYKK. En workshop med fokus på kreativ bevegelse, samspillsøvelser, lek og fantasi. Målet er å
få en smakebit på hvordan dans og bevegelse og danseterapeutiske prinsipper kan skape bevissthet om kroppens muligheter, skape glede og bygge gode
realsjoner. Liv Marie Leirvåg er spesialpedagog og danseterapeut - MA, USA. Hun er daglig leder for Livsdans der hun tilbyr Etterutdanningskurs i de
Kreative Kroppsuttrykk, individuell bevegelsesterapi, holder kurs i danseterapi og foredrag om danseterapi. Liv Marie underviser også i faget bevegelse
på Hartvig Nissen Skole i Oslo. Hun har lang erfaring som pedagog, terapeut og foredragsholder.

ROM 6
13.00 THE BODYLANGUAGE. Ved Wenche Tømmervik. The Bodylanguage handler om kroppens språk og å lære seg naturlig forståelse av hvordan
forteller deg hva den trenger. Din egen kontakt med din kropp, eller en venn/klient så du kan forløse spenninger, traumer og energibaner i klem. La
kroppen guide deg, lær deg å kommunisere med kroppen og sjelen. Utvikle dine evner som behandler.
15.00 URTER FOR BEDRE HELSE. Torunn Stangeland har arbeidet med økologisk hagebruk og urtedyrking i over 25 år. Hun har
hovedfag i botanikk fra Universitetet i Oslo hvor hun studerte medisinplanten smalkjempe. Hun har doktorgrad i Etnofarmakologi
fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (2006-2010), hvor tema var «Økologi, bevaring og bioaktivitet i mat og medisinplanter i
Øst-Afrika». Hun driver i dag Stangeland Urteprodukter (Stand 4-39). Torunn Stangeland fører tradisjonen videre fra sin far, Torleif
Stangeland, og hans banebrytende arbeid med urter og medisinplanter. Foredraget vil gi innsikt i sammenhengen mellom mangel på vitalstoffer og
utvikling av sykdom, og om de forskjellige urtekurene Torleif Stangeland utviklet for å lindre, hjelpe og kurere.
16.00 SLUTT PÅ ÅNDELIG HUNGERSNØD. Ved Per Hendrik Gullfoss. 5000 år med åndelig Hungersnød går mot slutten! Mangel på sult er årsak til
de fleste kriger. Men hvis du trodde at det kun gjaldt mangel på mat. så tar du feil! De mest grusomme gjerninger gjøres av mennesker som er i desperat åndelig hungersnød. I dette foredraget vil vi se på hva som førte til denne åndelige hungersnøden og hva som vil kunne gjøre slutt på den. Det er vi
som bestemmer!
17.00 DRIKK ALOE VERA = glad mave! Nytten av å drikke Aloe Vera. Ved Bjørn Bråte.
18.00 DIN MENTALE OG FYSISK BALANSE – gjennom mattilskudd. Ved Stein Kvalheim. Ordet lingzhi, på kinesisk, betyr «urt av åndelig styrke», og
har også blitt beskrevet som «sopp av udødelighet». Kjent i Østen i 4000 år. I Japan kalles soppen for Reishi - et navn fra den antikke gudinnen for
Helse, Livet og Evig Ungdom. Du får oppleve selv hvordan du med fysiske teknikker kan endre din tilstand på noen få minutter, og oppleve hvordan
kosthold kan endre din livsopplevelse og tilstedeværelse.

ROM 7
13.00 HUSET SOM HELSEOASE. Nicole Schalin er arkitekt, byggbiolog og Feng Shui konsulent og driver firma VelværeHus med helhetlige romkonsepter. Hun leder dessuten nettverket «Omstilling Nesodden»
14.00 BRUNO GRÖNING - HJELP OG HELBREDELSE. Ved Åse Slettvik, Bruno Grönings venner. Foredrag og minikurs om hvordan du kan få kontakt med Bruno Gröning og få hjelp og helbredelse gjennom ham, Han transformerer Guds kraft til alle som ber ham om det. «Ha tro og tillit, den
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helbredende kraft hjelper og helbreder» – Bruno Gröning.
15.00 KJÆRLIGHET ER SVARET UANSETT. Gratis workshop med offentlig godkjendt healer Willy Hansen. Willy hansen har hatt kraften i seg fra han
var liten. I de siste 10 år har han arbeidet som healer med gode resultater. Mange mennesker har vært hos han og søkt råd og fått healing. Willy har en
praktis og jordnær måte å behandle på og bruker masse humor i sitt arbeide med mennesker. I workshoppen forteller han hva han tror årsaken er til
at mennesker blir sittende fast i gamle fastlåste mønstre og tankebaner, smerter og lidelser i kropp og sjel. Han viser frem i workshoppen hvordan han
jobber så her er det mulighet til å få gratis behandling.
16.00 MAGNETTERAPI. Ved Gina Larsen. Hva er magnetterapi, og hva kan du bruke det til, hvordan brukes magnetsmykker, demo av forskjellige produkter.
17.00 SELVOMSORG MED BRUK AV KONTAKTSKAPENDE KOMMUNIKASJON. Ved Jannicke Heyerdahl-Larsen. Når vi mangler omsorg for oss
selv kan vi kjenne at vi innordner oss av frykt for andres dommer og vurderinger. Vi kan frykte hva andre tenker om oss. Vi kan gjøre ting bare for å
bli likt eller av frykt for ikke å høre til –eller kanskje vi gjør det bare for å være snill. Eller fordi vi bare «må» det? Uansett kan dette være en vei som
leder til at vi mister evnen til å ha kontakt med egne behov. Det kan tappe for energi og glede. Tiden kan være moden for å lære seg å ha omsorg for
seg selv. I dette foredraget får duanledning til å lære noe om Kontaktskapende Kommunikasjon for å gi deg selv empati.
18.00 GRØNNE HUS – SUNNE HUS. Ved byggbiolog Raphael Kleimann. «Byggbiologi» (building biology) arbeider med et helhetlig
konsept for hus og helse. Hva kan vi gjøre for å sørge for at hjemmet vårt blir et godt sted å være? Om å bruke de gode frekvensene
og skjerme mot mobilstråling og elektrostress; skape trivsel hjemme og på kontoret; kvitte seg med dårlige energier og stoffer. Se
www.husoghelse.no

ROM 8
14.00 MESTRENES TILBAKEKOMST TIL VÅRT DAGLIGLIV. Ved Anne Marie Kvernevik, Share Norge. En stor gruppe av Visdommens Mestre i Det
åndelige hierarki vender nå tilbake til vårt dagligliv, hvor de bla. vil veilede oss i til rette relasjoner og ivaretagelse av miljøet. Sammen med dem er
Maitreya, deres leder og verdenslærer for Den nye tidsalder. Disse hendelsene utgjør et unikt og historisk vendepunkt i menneskehetens lange historie.
Foredraget belyser blant annet emner som: Hvem er Maitreya og Mestrene? Hvorfor vender de tilbake nå? Hva er deres oppgave?
15.00 ENKEL BRUK AV ØNSKEKVIST OG SØKEVINKLER. Ved Nils Kåre Sunde, Norsk Kvistgjengerforening. En kort innføring i bruk av intuitive
søkemetoder for å finne jordstråler, vannårer og mye annet. Også kort om hvordan en finner gode og dårlige steder direkte uten først å finne alle
jordstråler.Nils Kåre Sunde er utdannet til geobiolog hos Walter Kraus vinteren 2000/ 2001. (Geobiologi er læren om mennesker og dyrs påvirkning
fra jordstråling.)
16.00 HVORFOR BLIR VI SYKE? Hvorfor har Vesten livsstilssykdommer og lite i Østen? «Mat som gjør oss syke», «akutt & kronisk» «Unik behandling
osm har fungert optimalt i 25 år». Ved helhetsterapeut / Coach Reidun Syversen, Helse - Allergi & Opplæring Senter, Torvbyen, Fredrikstad: www.
helhetsterapeut.no
17.00 ALT SOM SKJER I LIVET SETTER SPOR I SJELENS LANDSKAP. Noen av mine spor satt så dypt i sjelen, at de var vanskelig å oppdage. Å møte
veggen ble starten på veien ned i den dypeste delen av sjelen. Der oppdaget jeg et hat til gutten som sto bak den verste mobbingen. Hatet måtte bearbeides, slik at livet kunne gjenopprettes. Underveis møtte jeg mange mennesker som gav meg mentale redskaper og mulighet til egenutvikling og ny
livslyst. En læring for livet, som førte til forsoning og tilgivelse med mobberen, og samtaler med mennesker som strever med eget liv. Et foredrag med
åpning for spørsmål og dialog, av Jan Olav Mjøs.
18.00 INTRODUKSJONSFOREDRAG OM ASCENSION-MEDITASJON. Ascension er en meditasjonspraksis som enkelt og uanstrengt hjelper en
å hvile i stillhet og nærvær. Livet oppleves mer helt, meningsfylt og får en annen flyt, der en i tillit og glede lar livet utfolde seg. Dette påvirker alle
områder i livet, jobb, relasjoner etc. Ønsker du en økende følelse av vedvarende indre ro og tilfredshet? Ønsker du å redusere bekymringer og stress?
Ascension gir bivirkninger som: Mer flyt og glede i hverdagen, en sterkere intuisjon og tilstedeværelse. For mer informasjon: www.ishaya.no. Ved Para
Bhakti Ishaya og Ambala Ishaya

ROM 9
14.00 ATMA – NATURENS INDRE KRAFT. Ved Anette Frandsen. De forskellige plantearter har deres egne fellesbevidstheder eller atmaer, som har til
opgave at styrke, belive og højne planterne til deres fulde potentiale til gavn og glede for alle livsstrømme på jorden. Når en plantearts atma hjelper
mennesker, gir den helt af sine egne grunnleggende kvaliteter, specielle evner og formål med at vere på jorden. Dette er en hjelp til enhver problemstilling, fysisk, psykisk eller åndeligt, samt i utviklingen til at åpne opp til sundheten og kjærligheten som alle er født med.
15.00 LIVSKVALITET OG GRØNN HELSE. Ved John Gursli. Norges første senter for Livskvalitet åpner i Østerdalen i 2013. Vi har
blant annet hentet mye inspirasjon fra Findhorn og Damanhur. Balanse i kropp - sinn og ånd gir bedre muligheter for økt livskvalitet, hvordan oppnår du det? Du vil også få en kort presentasjon av Gaia Øst - senter for livskvalitet.
16.00 ENNEAD - NY MEDITASJONSFORM. Ved Morten Nygård. Ennead-metoden er en metode som kan hjelpe mennesker til å forstå seg selv og
hverandre på en enklere og mer produktiv måte. Ennead-metoden bygger på forståelsen av at vi er født med ni forskjellige bevegelsesmønstre, hvorav
ett er dominerende. Hvilket bevegelsesmønster som er dominerende er fysisk beviselig og bringer frem karaktertrekk med ulike uttrykk for livslyst,
målbevissthet, humor, vilje, mot, engasjement og spontanitet. Det hjelper deg til å forstå dine automatiske reaksjons-, tanke,- og prosessmønstre.
Det dominerende bevegelsesmønsteret har videre betydning hva som er din naturlige og medfødte adferd og hva som er ditt unike talent – hva du er
naturlig god til å gjøre. Det kan være å vise ydmykhet, engasjement eller inspirere. Det kan være å skape en dypere relasjon med et annet menneske
eller vise forståelse, gi ny innsikt eller være visjonær. For andre kan det være å beskytte verden med din godhet og integritet eller omfavne alt og alle
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uten at noe er galt eller riktig. Foredraget legger vekt på at deltakeren erfarer energi i kroppen. I foredrager utføres det meditasjonsteknikker, pusteteknikker, bevegelsesteknikker og relasjonstrening. Metoden inkluderer også ni forskjellige kroppsposisjoner som kan gjøre at meditasjon, pust og
bevegelse lettere kan utføres i harmoni med kroppens bevegelse og energisentre. I foredraget vil vi vise eksempler på dette.
17.00 MEDITASJON – EN ENKEL MÅTE Å OPPNÅ INDRE FRED. Ved Ananda das fra Oslo Meditasjonsskole. Vi lever veldig stressfylte liv og veldig
ofte mangler vi en enkel og naturlig måte å avslappe kroppen, sinnet og hjertene våre. Kom og lær mantrameditasjonsteknikker som kan hjelpe deg å
oppnå indre ro og glede i hverdagen.
18.00 IBOGA OG BWITI TRADISJON. Ved Gary Cook, Maud Lundestad. Rotbarken fra Ibogatreet (tabernathe iboga) menes å kunne avgifte kropp og
psyke og er sentral i alle aspekter av livet. Og som healing i Bwiti-tradisjonen, som kommer fra Gabon, på vestkysten av Sentral-Afrika. Bwiti er å vite,
ikke å tro. Den spirituelle veien lærer oss hvem vi er å hva vi trenger å vite om oss selv, menneskeheten, naturen og Gud.

ROM 10
14.00 BOARD OF KNOWLEDGE. Ved Naomi Sol. The Board of Knowledge er tegn av kunnskap, og gir åpninger slik at en kan utvikle seg og vokse på
alle plan. Hvert symbol bærer kunnskap, forståelse, åpninger, innsikt og energi. Slik at du kan finne din vei, og utvikle deg raskere. Den unike kunnskapen hjelper mennesket å utivkle seg og vokse i nøyaktig rett retning for hvert enkelt individ, fysisk, psykisk og åndelig, helt etter din frie vilje. Nå
også med Board of Knowledge del 3! Alle får en helt unik og personlig åpning.
15.00 GEORGE ADAMSKI – DERES MANN PÅ JORDA? Mange mener at George Adamski var den første som hadde offisiell kontakt med utenomjordiske i moderne tid. Han hevdet at han traff flere menneskelige vesener fra andre planeter i vårt eget solsystem, foretok reiser i deres romskip og
mottok en god del informasjon fra dem, både av teknisk og mer filosofisk art. Hva er historien om George Adamski, og hvilket budskap ønsket han å
videreformidle? Ved Ann Merete Geser
16.00 KRYSTALLSEANSE. Paul Arve så og kjente krystallenes kraft første gang nyttårsnatten 1974. Krystallene har enorme krefter om de blir behandlet
på rett måte med ydmykhet og blir stilt inn på rett måte. Han demonstrerer hva krystallene kan brukes til. F.eks: Åpne opp en ruskete, sår hals – og
litt om chakrane og steiner.
17.00 QIGONG - HELSE OG ENERGIFORSTÅELSE GJENNOM ØVELSER. Qigongsystemet som presenteres går under navnet Taijiwuxigong.
Taijiwuxigong ble etablert av den anerkjente Taijimesteren Dr. Shen Hongxun og er kjent som et av de mest dypt virkende Qigongsystemer som er
kommet fra Kina på de seneste tiår. Systemet består av en rekke øvelser der hensikten i første omgang er å frigjøre kropp og sinn fra alle belastninger
som påføres gjennom livet. Øvelsene er dynamiske og jobber med 5 hovedområder (Nakke/hode, skuldre/armer/hender, bryst, mage og hofter/ben/
ankler) der målet er å får tilbake (puste) sirkulasjon i det enkelte området. Ved siden av de dynamiske øvelsene så arbeider man med å utnytte kroppens naturlige spontane bevegelser. Dette er bevegelser som blant annet bidrar til å korrigere kroppspositur og balansere nervesystemet, noe som er
viktig for vår helse. Taijiwuxigong utnytter flere grunnprinsipper for å få maksimalt utbytte av øvelsene som praktiseres. Disse vil man finne gjennomgående i alle øvelser og de viktigste er: 1. Rett kroppspositur. 2. Rett bruk av pust. 3. Rett mental innstilling. Foredrag holdes av Harald Øygard
som er instruktør ved Qigongsenteret i Oslo. «Qigongsenteret underviser i meget kraftfulle øvelser som bidrar til å rense kroppen, øke energinivået og
frigjøre gammelt stress. Våre instruktører har lang erfaring fra undervisning og tar hensyn til den individuelle kursdeltakers utfordringer»

ROM 11
14.00 THE RECONNECTION OG RECONNECTIVE HEALING. Ved Line Beck. Eric Pearl, en amerikansk kiropraktor, ble kanalen som denne
fantastiske healingformen kom til i 1993. Siden da har mer enn 75.000 mennesker over hele verden deltatt på hans seminarer og selv lært å bruke
disse unike frekvensene på andre og seg selv. Disse helbredende frekvensene er «smittsomme», overføres mellom alle som kommer i kontakt med dem,
og resulterer svært ofte i healinger som må betegnes som mirakuløse. Dette bekreftes ved den omfattende vitenskapelige forskningen som er utført i
de senere årene. Eric Pearls bok «The Reconnection. Heal others. Heal yourself», på norsk nå i fjerde opplag som «The Reconnection. Vekk din indre
healer», er oversatt til 37 språk. I høst kom hans andre bok på norsk «Solomon snakker om å gjenforenes med ditt liv». Line Beck er Nordens eneste
Associate Instructor, og har i flere år reist verden rundt og undervist sammen med Eric Pearl. I tillegg holder hun selv Nivå III kurs i Skandinavia.
Hun vil her fortelle om Reconnective Healing, hva som gjør den unik, og gi demonstrasjoner på noen frivillige blant publikum.
15.00 DET GUDDOMMELIGE OG BEVISSTE UNIVERS; Vitenskapen blir «alternativ». Akashaskolen holder her et foredrag om darwinismens
utfordringer. Og det er vitenskapens egne metoder som avslører at «Gud» finnes... Om du kaller det Gud, Supreme Being eller Source spiller ingen
rolle. Men troen på og erfaringen av at det finnes en intelligens som påvirker vår tilværelse på jorden har eksistert i all tid. Det har også blitt benektet
i enhver tid. Vitenskapen sto lenge sterkt i sin overbevisning om at de kunne forklare det overnaturlige på en slik måte at det viste seg å være et mekanisk univers etter fysikken, kjemiens og matematikkens lover. Og nå viser det seg at den premiss som Darwin la til grunn for at vi skulle følge hans
teorier ikke er oppfylt. Vi er inne i en tid der vår forståelse av virkeligheten blir mer og mer spirituell og vi har større påvirkning på vår egen skjebne nå
enn noen gang! Vær din egen lykkes smed! Foredraget holdes av Birgitte van der Heijden-Michelet.
16.00 AVANSERT LESING OG BRUK AV KROPPSSPRÅK. Ved Daneel Foyer. Over 80% av vår kommunikasjon skjer gjennom kroppsspråk. Hva går
du glipp av? Britisk kroppsspråksekspert Daneel Foyer skal vise hvor utrolig mye som kan leses fra frivillige og forklarer hvordan du kan øke dine
ferdigheter mye mer en du trodde var mulig. Jobber du med andre, er denne kunnskapen essensiell!
17.00 LATTERYOGA – GIR DEG GLEDE OG ENERGI! Ved Herdis Dyvik. Latteryogabevegelsen har spredd seg til mer enn 60 land på kloden. Den
indiske legen, Madan Kataria, har satt i gang The International Laughter Yoga School. Latteryoga består av pusteøvelser, tøy og strekk-øvelser og lekfulle øvelser som stimulerer lattermusklene. Forlenger en god latter livet? I alle fall er det viktig og ha en humoristisk innstilling til tilværelsen - dette er
vitenskapelig bevist. Kom og hør om dette på foredraget mitt.
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ROM 12
14.00 RAINBOW REIKI RYGGSØYLETERAPI. Sliter du med smerter i ryggen? Har du anspente og såre muskler i skuldre og nakke? Plages du med
hodepine eller migrene? Føler du deg sliten på grunn av ryggproblemer og stive muskler? I så tilfelle er du ikke alene med disse problemene. Muskelog skjelettplager er blitt en folkesykdom i Norge som koster samfunnet store summer årlig i sykefravær. Det finnes gode holistiske løsninger på disse
problemene! I dette foredraget deler vi nøklene til en sunn og frisk rygg! Rainbow Reiki Ryggsøyleterapi er en unik metode for å løse opp årsakene til
stive muskler og muskelpanser uten noen form for fysisk manipulasjon eller knekking. Gjennom å løse opp muskelspenninger i ryggen og nakken blir
det mye lettere for ryggen og ryggvirvlene og finne tilbake til sin naturlige posisjon. Foredraget holdes av flere Lisensierte Rainbow Reiki Mastere som
har intensive erfaringer med å forandre sitt eget og andres liv.
15.00 RAINBOW REIKI. En praktisk vei til spiritualitet, healing og selvutvikling som alle kan lære! Under foredraget demonstrerer vi spontanhealing der
du vil se resultatene med dine egne øyne! Reiki er et Japansk utrykk som betyr «Spirituell livsenergi». Dr. Mikao Usui utviklet et system i begynnelsen
av 1920 der man bla. kanaliserer livsenergi (Reiki) gjennom sine hender for bruk til healing. Reiki helbreder gjennom å hjelpe de naturlige livsprosesser. Reiki kan ikke gjøre skade og kan derfor benyttes av alle etter man har gått gjennom en trening og initiering. I 1989 begynte Walter Lübeck å
utvikle Rainbow Reiki med tradisjonell Usui Reiki som fundament. Gjennom omfattende studier av røttene til Reiki, Sjamanisme, Feng Shui, meditasjon, state-of-the-art kommunikasjonsmetoder og spirituell psykologi/psykoterapi for personlighetsutvikling, utviklet han Rainbow Reiki som i dager
en verdensomspennende metode for healing og personlighetsutvikling. Walter Lübeck er en spirituelt opplyst og realisert mester som har skrevet25
bøker utgitt på over 20 språk og han er en autoritet innen alternativ medisin. Det som bla. kjennetegner Rainbow Reiki er praktiske og effektive
løsninger på konkrete problemer samt en målrettet personlighetsutvikling. Rainbow Reiki systemet har mange muligheter for videreutdanning og
spesialisering. Foredraget holdes av flere Lisensierte Rainbow Reiki Mastere som har intensive erfaringer med å forandre sitt eget og andres liv.
16.00 RAINBOW REIKI OG DYREKOMMUNIKASJON. Å kunne kommunisere med dyrene er en gave. I Rainbow Reiki utdannelsen min har jeg
bla lært å kanalisere med dyrene. Dette gir meg en fantastisk måte å se, føle og få beskjed om hva som rører seg i dyrenes tanker og følelser. Hvor de
har vondt, hva som skremmer de, hva de vil vi skal gjøre for å få det bedre, både dyr og eier. Det er ikke opp til oss å forstå 100% hva som foregår i
dyrenes verden, men med alle verktøyene jeg har lært gjennom Rainbow Reiki, kan jeg hjelpe de på en god og effektiv måte til en bedre hverdag når
det oppstår problemer. Foredraget holdes av Lisensiert Rainbow Reiki 2. Dan Mester Gry Lina Engebretsen.
17.00 OPPNÅ INDRE RO. Ved Keyhan Ighanian. Hovedrengjøring i meg selv, Vi har alle blitt utsatt for enorme føringer fra andre mennesker; mor, far,
lærere, venner og andre autoriteter, og vi har latt deres meninger og trossystemer bli våre egne. Det vil si deres program ble vårt program. Det fører til
at disse autoritetene, som sitter i førersetet som gamle programmer, fremdeles styrer våre liv som voksne Mennesket er som en lysfontene. Hvis vi ikke
utstråler som en lysfontene, da har vi lagt lokk over noe ekte i oss selv. Først deg selv, For å være i stand til å ta vare på andre mennesker må man først
lære å ta vare på seg selv og lære å elske seg selv. Du kan ikke forstå andre før du forstår deg selv. Det eneste verktøy som du har for å forstå andre, er
deg selv. Så graden av selverkjennelse øker graden av å kjenne andre. Når du klarer å ta vare på deg selv, da vet du hvordan det er å ta vare på andre.

ROM 13
13.00 LINN KRISTIN BREIVIK – forfatter av: «144 - kunnskap, visdom og frihet». Linn Kristin har rammeverket for ett nytt skolesystem. Linn deler
visjonen og Inspirasjon til utdanning for barn og unge i Den Nye Verden. For alle interesserte, spesielt lærere, foreldre og andre som ønsker å arbeide
med barn og unge på en «ny måte».
14.00 ÅNDER OG KLEBEÅNDER. Ved Asbjørn Fenne. Kva er klebeånder? Hvordan kommer de til meg og hvordan jeg hjelper dem vidare. Frivillige
frå salen vil få tilbud om å bli renset og healet. Avsluttes med healing frå salen.
15.00 NUMEROLOGI-NØKKELEN TIL SELVINNSIKT. Ved Numerologen Ivka. Numerologi er læren om tallenes kraft; dette er det eldste alternative
verktøy som kan hjelpe oss å bli bedre kjent med oss selv, eller våre nærmeste. På dette foredraget kan dere oppdage, hvordan kan navn og fødselsdato
påvirke vår skjebne, helse, valg av partner, valg av yrke osv. Numerologien kan være akkurat den nøkkelen, dere trenger til bevisstgjøring og til store
positive forandringer i livet. Ved hjelp av numerologi, selvhealing og tankenes kraft klarte jeg selv å komme meg ut av en alvorlig og «uhelbredelig»
sykdom. Denne teknikken kan jeg lære bort også andre i en vanskelig situasjon. Foredraget avsluttes med en kort introduksjon til kurskonseptet, som
jeg kaller «Bruksanvisning for livet», og som jeg holder i 5 forskjellige land.
16.00 VI HAR DET I HENDENE. Ved Kundan Rockstad. Dette foredraget er en unik anledning til å bli bedre kjent med deg selv gjennom denne lille
introduksjonen til hendenes hemmeligheter og muligheter. Håndanalyse kan hjelpe deg til større selvinnsikt, slik at du lettere kan ta riktige valg i livet;
for eksempel vedrørende personlige egenskaper, yrke, jobb, helse, familierelasjoner, - og sist men ikke minst ditt eget potensiale og åndelige utvikling.
Håndanalyse er et fantastisk verktøy både for å forstå seg selv og andre.» For mere info se; www.palmreading.no. Kundan Rockstad har siden slutten av
åttitallet jobbet med personlig veiledning, og gitt analyser og kurs i inn- og utland etter å ha vært elev hos James W. Holiman i dette spennende faget.
17.00 SYNSK TEGNING AV HJELPERNE I ÅNDEVERDEN. Med formidling av bskjeder. Ved Adele Leyha og Naomi Sol i foreningen Mediumskap i
Drammen. Ønsker du kontakt med hjelperne dine? Mediumskap i Drammen er en forening som jobber for å fremme spiritualismen gjennom åndelige kvelder, foredrag og kurs.

ROM 14
14.00 VÅR TIDS BARN – HELSE OG SPIRITUALITET. 10 råd til vår tids foreldre. Ved Marianne Kleimann Sevåg, terapeut og pedagog. Barn er fødte
budbringere fra den åndelige verden. Men ikke alltid snakker vi samme språk… Marianne Sevåg har over 30 års fartstid som spirituelt orientert lærer
i Steinerskole, offentlig skole, høyskoler og barnehage, samt kurs og seminarer. Hvordan møte behovene hos barn i vår tid og samtidig ta vare på oss
selv?
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15.00 PERMAKULTUR OG ØKOSAMFUNN – 1000 veier til et grønnt samfunn. Eivind Bjørkavåg (Permakultur Forening, lokallag
Bærum) og Raphael Kleimann (NØF; Norsk Økosamfunn Forening). Permakultur-design er det ideelle redskapet for å bli selvforsynt på en kreativ måte ved å utnytte alle ressursene som naturen rundt oss kan gi. Her settes vind og vær, sol og jordvarme, dyr og
planter i nye og uvante sammenhenger – og da oppstår kretsløp av harmoni mellom alt levende. – Ecovillages / Økosamfunn er
en fellesbetegnelse for ulike modeller for bærekraftig lokalsamfunn, med og uten spirituell tilnærming. Vi vil vise deg et kort utdrag av mulighetene.
Kanskje du vil være med på et av de norske initiativene? Eivind Bjørkavåg er permakultur aktivist fra Bærum og har reist verden rundt til de fremste
pionerene innen permakultur design. Raphael Kleimann er gründer og involvert i flere pionerprosjekter innen økologisk jordbruk, miljøbygg og
natursamfunn, styremedlem i Norsk Økosamfunns Forening og godt kjent med bl.a. Findhorn Ecovillage i Scotland.
16.00 TID FOR FASTE – PÅ GÅRDEN ST PAUL BELGIA. Foredrag ved Michele Thorheim og Lars Grini.
17.00 45 PERMAKULTURTIPS PÅ 45 MINUTTER. Eivind Bjørkavåg (Permakultur Forening, lokallag Bærum). Permakultur intravenøst! Eivind har reist verden rundt til de mest kreative permakultur pionerene. I kofferten på vei hjem til Norge har han de beste
metodene og de mest originale ideene til hus og hage. Med minimale midler, men maksimal utnyttelse av ressurser, trylles det fram
små oaser der mennesker kan leve i pakt med dyr og planter. Vær forberedt på en presentasjon med høyt tempo, engasjement og nytteverdi.

Lørdag 23. november, 10.00 – 19.00
JAN MAYEN 2. ETG
12.00 PRINSESSE MÄRTHA LOUISE OG ELISABETH NORDENG: De vil holde foredrag, lede publikum i enkle øvelser og være tilgjengelig i boksignering. Boken «The Spiritual Password» har blitt utgitt internasjonalt av Hayhouse Forlag.
14.00 LISA WILLIAMS. Hun er verdenskjent som medium, både gjennom egne TV-show og sine liveopptredener. De siste årene har hun besøkt Norge
flere ganger og nå gjester hun for første gang Den Store Alternativmessen på Lillestrøm. Lisa vil fortelle om sitt liv som medium og dessuten gi
demonstrasjoner for publikum.

KAFÉSCENE
11.00 MAGORDRUM: Concert.
12.00 MARCOS RODRIGUEZ – HELENDE TONER. Marcos lydterapeut og sjaman. Han spiller på tradisjonelle fløyter, monokord og andre instrumenter fra ulike urkulturer. På messen holder Marcos en seremoniell konsert.
13.00 MAGEDANS VED GRUPPEN PERIZADA. For booking og info se drammenmagedansskole.com.
14.00 MEDITATIVE MUSIC, CHANTING OF VEDIC MANTRAS. Oslo meditasjonsskole.
15.45 TAIJI OG QIGONG-OPPVISNING med Ari Lindberg.
16.45 STRESS NED KROPP OG SINN med Tron Syversens vakre og harmoniske musikk. Denne helgen har du mulighet til å oppleve konsert med Trons
vakre og melodiske musikk. Tron Syversen og Helene Edler Lorentzen holder konserter der det er duket for felles meditasjon i myke melodilinjer
der tid og rom ikke finnes. Visualiser, drøm deg bort, slipp følelsene fri og la deg seile med musikken. Du får også en veiledning i å bruke musikk
til å redusere stress og til visualisering. Trons musikk selges i store deler i verden og nå kan få musikken til våre spesielle messepriser! Velkommen til
konsert!
17.30 NATIVE SPIRITUAL MUSICAL CONCERTS WITH: J Reuben Silverbird. Son of a Nedhni Apache Wise Man and Cherokee Medicine Woman.
18.15 TAJI DEMONSTRATION. Bjarte Hiley & Pamela Hiley, Norsk Taijisenter.

ROM 1
12.00 HEALER, SJAMAN, SEER. Anne Bjørkedal. Kjent for evner utanom det vanlege. Kombinert med to tiår med studiar i sjamanisme og esoterikk,
gjev Anne Bjørkedal deg ei innføring i kva sjamanisme er for noko, og korleis vi kan bruke sjamanistiske teknikkar i dag til healing, klarviten og ikkje
minst kontakt med djup intelligens. Du får demonstrert ekstremt effektive kroppsstillingar, mentale øvingar og bruk av trommer for endra sinnstilstandar og ulike former for trance. Felles trommehealing.
13.00 KOSMISK HEALING - Stor healing-seanse med Kjetil Andrè Jacobsen. Vår enhet med en eksistens andre plasser enn på jorden, er en realitet både i
hjertet og i det fysiske for flere og flere mennesker. Under denne healing-seansen åpnes grenseløsheten din inn i denne frekvensen, der du kan oppleve
å være helt fri fra tid og sted. Lyskroppen din vil åpnes gjennom healing-programmer som er formidlet til mennesket fra lysvesener i andre eksistenser.
Svært dyp healing!
14.00 THE BODYLANGUAGE. Ved Wenche Tømmervik. The Bodylanguage handler om kroppens språk og å lære seg naturlig forståelse av hvordan
forteller deg hva den trenger. Din egen kontakt med din kropp, eller en venn/klient så du kan forløse spenninger, traumer og energibaner i klem. La
kroppen guide deg, lær deg å kommunisere med kroppen og sjelen. Utvikle dine evner som behandler.
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15.00 A DEMONSTRATION OF PSYCHIC SURGERY with Int. Psychic Surgeon Gary Mannion from England. I en alder av 25 år, har Gary Mannion
jobbet som psychic surgeon i over 6 år. Han har jobbet med folk fra alle samfunnslag og BBC har laget en TV-dokumentar om ham. The Scottish
Society of Psychical Research og PRISM (Psychical Research Involving Selected Mediums) har fulgt Gary i over 5 med forskning på psychic surgery og
kan vise til en suksess rate på 90%. Ved denne demonstrasjone vil Gary fortelle, svare på spørsmål og demonstre sine evner som psychic surgeon. Han
vil ta opp personer ifra publikum til å prøve denne healingformen. Måten healingen fungerer på, er at det blir kanalisert energi gjennom Gary og dette
kan skje ved at Gary lar Abraham (spirit guide) arbeide gjennom han. Denne spesielle formen for healing er det som kalles psychic surgery. Dette er en
form for non-invasiv smertefri kirurgi der Abraham leder Garys hender til områder hvor healing er nødvendig. Selv om det ikke blir kuttet i huden,
kan mange klienter oppleve forlengelsen av Gary sitt energifelt inn i deres fysiske kropp. Dette skjer ved hjelp av «energi» hender som gjør at Abraham
kan gå inn å manipulere kroppen materiale under huden gjennom disse hendene.
16.00 MARIANNE BEHN: «Nær livet - nær døden opplevelser.» Innsikter og innspill fra mitt liv og fra min praksis som terapeut og gründer av Krystall
akademiet..
17.00 LAMA LOBSANG DAKPA: The importance of tibetan buddhism and philosophy, and about the human rights situation in Tibet. In this lecture,
lama Lobsang will speak about the importance of tibetan buddhism and philosophy, and about the human rights situation in Tibet. He is a tibetan
geshe (the highest academic degree in the tibetan tradition, equivalent to PhD in the West), and has formerly lived as a monk in HH Dalai Lama’s
monastery Namgyal, which is located in the village of Dharamsala, in the Indian part of Himalaya’s hills. There he studied buddhist philosophy
and mental wisdom for 15 years. Lama Lobsang is educated in Tibetan Buddhism, within the Mahayana tradition. Already in Tibet he was given
education in massage by his teacher Lama Gawla. Lama Lobsang has long experience of various healing-types. He is based in Stockholm, but travels
to many countries in Europe, where he give teachings. He also comes regularly to Oslo and Hamar, where he is having meditations, giving teachings,
and performing tibetan healing-massage. See HYPERLINK «http://www.menla.se/»www.menla.se. Compassion is the core of tibetan culture. The
tradition and techniques to fill the heart with true compassion for all living beings has been carried on from generation to generation by philosophy,
yoga, massage, and attitude of life.
18.00 ANN-CHARLOTT OKSANEN. Borddans! Ann-Charlott Oksanen vil demonstrere sitt mediumskap inkl. fysisk mediumskap med borddans. I
denne demonstrasjonen vil hun få hjelp fra åndeverden til å la et bord vandre, med kun minimal kontakt med bordet. Det virker som bordet får sitt
eget liv. Noen ganger vil bordet vippe og det vil da være mulig å stille spørsmål til bordet.

ROM 2
11.00 PHIL PHILIPS: MITT LIV SOM MEDIUM. Hva vil det si å være et medium? Hvordan kan energier forandre tankemønstre? Foredraget vil inneholde demonstrasjoner av clairvoyance og hvordan å skape kontakt og bringe beskjeder til tilhørerne fra avdøde. Foredraget og mediumseansen er på
engelsk.
12.00 CLAIRVOYANCE-DEMOSTRATIONER. Ved John Calmar. Aura & chakra. Er dit liv blevet lidt tungt, mangler du inspiration og er kreativteten
forsvundet? Mangler du overskud til at gøre noget ved det? Så er dette foredrag det, du har brug for. Få ny energi til at forholde dig aktivt til det, der
sker omkring dig.
13.00 MEDIUM-DEMONSTRASJON: Jennifer MacKenzie er et medium for publikum i salen, hvor hun ser, mottar, overbringer beskjeder og hilsninger
fra personer som har «gått over», eller fra deres guider, m.m. Hun er healer, hypnoterapeut og et internasjonalt anerkjent trance- medium. Hun er
engelsk, men har nå flyttet til Spania hvor hun har sitt virke.
14.00 PARAMANANDA ISHAYA: Nothingness and A Path of Joy. Når vi tar oss selv for alvorlig så forsvinner gleden fort. Veien til frihet kan fort se ut
som et stort mysterium som virker vanskelig å løse. Svaret er å glede seg over veien mens vi går. Spørsmålet blir da hvordan gjør vi dette? Paramananda
snakker om hvor enkelt frihet er og hvordan vi kan overvinne vanskelighetene vi støter på under vår spirituelle reise. En spirituell reise krever dedikasjon men ikke alvor. Ved å utforske bevissthet kan vi fjerne hindringene som gjør at vi ikke ser at vi allerede er frie. Det er en deilig overraskelse å oppdage at det har aldri vært noe i veien for å oppnå det du ønsker deg. Og det beste av alt er at det er lett som bare det! Paramandanda er en spirituell
lærer fra Canada. Foredraget holdes derfor på engelsk.
15.00 HVA ER SYKDOM? Vitenskapsjournalist Ingriid Stella Oppebøen og veileder og terapeut Ellionor Markaskard drøfter tanker og holdninger rundt
begrepet sykdom. Hvorfor blir vi syke? Er sykdom forutbestemt? Er det mulig å tenke seg frisk, eller skal man innstille seg på å leve best mulig med
sykdom? Er man ansvarlig for egen sykdom? Spørsmålene tårnet seg opp da helse og vitenskapsjournalist Ingriid Stella Oppebøen ble alvorlig syk,
for andre gang på kort tid. I halvannet år har hun gått til behandling hos terapeut Ellinor Markaskard. Målet har vært å forstå helse og sykdom fra et
holistisk perspektiv, men også få praktiske råd for å mestre en ny og utfordrende hverdag. «Jeg befinner meg i spennet mellom å holde på vitenskapen,
slik vi kjenner den i dag – og å tro på mirakler. Jeg har hatt noen opplevelser som har vært helt fantastiske, samtidig som jeg ikke kan forklare eller
forstå dem. Jeg kan kjenne at jeg er del av – og i kontakt med noe større, samtidig har jeg en indre kritiker som bare ikke gir seg: Går jeg til Ellinor
fordi jeg er desperat, og ikke har noen andre? » Ellinor Markaskard har jobbet som leder og konsulent innenfor helse og sosial sektoren i 25 år. De siste
ti årene har hun hovedsakelig jobbet med veiledning, terapi og healing i eget firma. Hennes åndelige utvikling og søken startet etter en nær dødenopplevelse i 1979. Åpent for spørsmål fra salen.
16.00 JON SCHAU, KOMIKER OG FORFATTER: «Naturlighet, naturligvis.» Hvem er vi?» Et spørsmål mennesker har søkt svaret på siden tidenes
morgen. Spørsmålet er om det er det vi leter etter? Er målet å finne det teoretisk perfekte menneske? Er det vi egentlig leter etter rett foran nesene våre
hele tiden? Eller kanskje rett bak? Er sannheten om oss at vi er de vi er, og at vi blir noe annet enn det ved å søke å bli teoretisk perfekte istedenfor å
bare være oss? Bruker vi så mye krefter på å være riktige at vi blir helt unaturlige av det? Jon sier han ikke har noen anelse, og at det faktisk er svaret vi
leter etter: «Bli en som ikke vet, så blir du naturlig levende». Hørt det før? Nei? Kom, da vel. Vi lover en spennende kveld helt utenom det vanlige.
17.00 ÅNDER I HUS OG PÅ BESØK HOS DEG – Foredrag med spørrerunde. 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.
18.00 CONSCIOUS EATING THROUGH RAW FOOD. By Pablo Castellanos. A journey of self-discovery saw Pablo leave behind a successful career
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at top international restaurants in search of new ways of eating and living. His voyage took him deep into the Amazon, to the banks of the sacred
Ganges, and to master teachers such as Gabriel Cousens at the Tree of Life Centre in Arizona. At the Alternativmesse, Pablo will give a presentation
on Conscious Eating through Raw Food, drawing on his background to explore what it means to have a conscious relationship with food and why
it matters. A journey of self-discovery saw Pablo leave behind a successful career at top international restaurants in search of new ways of eating and
living. His voyage took him deep into the Amazon, to the banks of the sacred Ganges, and to master teachers such as Gabriel Cousens at the Tree of
Life Centre in Arizona. At the Alternativmesse, Pablo will give a presentation on Conscious Eating through Raw Food, drawing on his background to
explore what it means to have a conscious relationship with food and why it matters.

ROM 3
12.00 AURAFARGENE OG DERES BETYDNING. Ved Anne-Grethe Lyberg Eilertsen og Arne Rønhovde. Hva betyr de forskjellige aura-fargene, og hva
er fargenes betydning for chakraene? Har formen på chakraene noe å si, og kan man ha feil farge på chakraene? Hva kan man gjøre med det? Er det
sant at auraen endrer seg hele tiden? Hva forteller et aurabilde meg - og hvilken nytte kan jeg ha av å ta et aurabilde? Dette og mange andre ting får du
svar på på foredraget vårt. Velkommen.
13.00 TIDLIGERE LIV – JANET THOMPSON. Har du noen gang lurt på hvor din interesse for det spirituelle kommer fra? Janet Thompson mener å
kunne fortelle og forbinde deg med den du ha vært i dine tidligere liv?
14.00 FRA MITT OG UNIVERSETS HJERTE. Ved Birthe Romerheim. Jeg forteller litt om min reise frem til nå, der jeg også vil dele en clairvoyant mediumdemonstrasjon for publikum.
15.00 CAMILLO LØKEN: SKAPELSENS PARADOKS - BLI EN BEVISST MEDSKAPER. Er The Big Bang er resultat av Intelligent Design eller kom det
ut av ingenting slik bl.a. den britiske, kjente fysikeren Stephen Hawking sier. Han og mange andre forskere er besatt av å finne en forklaring på skapelsen
som ikke inkludere intelligent design - en Skaper. Hvem har rett - Hawking og forskerne eller de som sier at det er en Skaper - et Intelligent Design bak
det hele. Begge har rett, noe dette foredraget vil vise deg. Med logikk som verktøy vil Camillo vise deg at hele skapelsen er en umulighet - et paradoks. Alt
er ett kosmisk sinn og dette sinnet er både sovende og våkent - samtidig. Skapelsens sykluser er derfor drevet av paradokset mellom det uendelige og det
endelige. Den endelige verden «starter» med vårt Big Bang som bare er et av mange i en uendelig rekke av Big Bangs som har eksistert og som kommer til
å eksistere. Vi er på en reise langs en spiral fra total forglemmelse til å huske hvem vi egentlig er. Jorden er ikke en skole hvor vi skal lære og utvikle oss,
men et sted for å skape og gjøre slik at vi kan være. Det handler om å huske hvem vi egentlig er. Vår rom-tid konstruksjon (universet) er skaperplassen der
bestemte universelle lover ligger til grunn. De er reglene i Livets Spill. Tiden vi nå lever i handler om å se det større bildet av skapelsen og integrere disse
lovene i våre liv slik at vi blir bevisste medskapere av vår verden. Dette foredraget bygger på den nye boken til Camillo Løken som nylig ble lansert i Norge
- Skapelsens Paradoks - www.SkapelsensParadoks.no
16.00 DYRENE HJELPER OSS. Ved Merete Jacobsen. Å snakke med dyrene består i å virkelig lytte med hele din bevissthet. Merete Jacbobsen fikk i 2011
overta Flammehuset som er Norges eldste skole innen dyrekommunikasjon. Hun vil i foredraget fortelle hvordan dyrene kommuniserer med oss og
hva de kan fortelle oss mennesker om sitt liv og livet rundt dem. Dyrene har en høyere bevissthet en du kanskje trodde?
17.00 HELT HYPNOTISERT. Ved Helle D. Broughton. Jeg viser frem og demostrerer hypnotiske fenomener.
18.00 SYNSK TEGNING AV HJELPERNE I ÅNDEVERDEN. Med formidling av beskjeder. Ved Adele Leyha og Naomi Sol i foreningen Mediumskap i
Drammen. Ønsker du kontakt med hjelperne dine? Mediumskap i Drammen er en forening som jobber for å fremme spiritualismen gjennom åndelige kvelder, foredrag og kurs.

ROM 4
12.00 KANALISERING OG HEALING DEMONSTRASJON – Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. 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 kontor både i Oslo og i Bergen.
13.00 LENA RANEHAG, MEDIUM OG FORFATTER. Hun vil fortelle om sitt liv som medium og som «åndenes stemme». Lena opptrer som medium
på TV både i Norge, Sverige og Danmark, og er Nordens mest kjente og anerkjente klarsynte. Hun bor sammen med mannen sin ved Vänerns strand
i Värmland. Mange kjenner Lena fra TV-serien «Åndenes Makt». Hun medvirket dessuten i TV-programmet «Fornemmelse for mord», en serie som
gikk i mange år. Som forfatter har Lena skrevet flere bøker. Nå er hun aktuell med boken «Åndenes stemme», hvor hun beskriver møter med sjeler på
den andre siden og hvordan hun formidler budskap fra åndeverdenen.
14.00 SEANSE - TIDLIGERE LIV. 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 annerledes workshop!
15.00 ZARATHUSTRA: THIRD EYE ACTIVATION. In this powerful, dynamic workshop, Zarathustra will open the portal to the 5th Dimension,
reconnecting you to Source Energy and activating your Third Eye as a crucial element to ascension. Come learn as master healer and spiritual teacher,
Zarathustra guides you and gives you tools to open your Third Eye, including a specialized breathing technique as well as dynamic meditations to
activate the pineal gland, resulting in: • Enhanced psychic and healing abilities • Sharpened intuition • Accelerated wisdom and learning • Production
of DMT which removes the illusion of duality • Access to alternate dimensions and paranormal realities • Increased clairvoyant, clairaudient and
clairsentient abilities. Founder of 5th Dimensional Quantum Healing and 5th Dimensional Quantum Awareness, master healer, spiritual teacher,
Zarathustra, started receiving downloads from entities identifying themselves as «5th Dimensional Guides» turning his right hand into a High-Frequency Transmitter, giving him the ability to perform psychic surgery and third eye activations. By Divine guidance, Zarathustra emerges to lead our
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consciousness to the 5th Dimension.
16.00 TOM STRØMNÆSS: ÅNDENES MAKT OG JAKTEN PÅ DET UFORKLARLIGE. I oktober kom Tom Strømnæss ut med sin bok om arbeidet
med programserien «Åndenes makt». Etter mange år som programleder for den populære TV-serien på TVNorge mener han å ha god nok erfaring til
å konkludere med at fenomenene han møter er reelle. På Alternativmessen vil du høre han fortelle mer om sine opplevelser!
17.00 PANELSAMTALE: KLARSYNTHET OG MEDIUMSKAP. «Selvinnsikt eller selvbedrag?». Interessen for mediumskap og klarsynthet er stor her
i landet. TVNorges programserie ”Åndenes makt” har hatt nye seer-rekorder i høst, med mer enn 500 000 seere. På Alternativmessen trekker også
mediumdemonstrasjoner fulle saler. Lisa Williams, som også kommer til årets messe, har hatt mediumshow som har solgt ut store hus i hele landet. På
Den Store Alternativmessen inviterer vi til panelsamtale hvor vi diskuterer hva som ligger til grunn for denne interessen. Og problemstillinger som kan
oppstå i dette landskapet. Vi spør: Finnes det egentlig mennesker som kan kommunisere med avdøde personer? Eller folk som kan fornemme hendelser og fakta de umulig kunne hatt tilgang til om de ikke var klarsynte? Kan vi stole på informasjonen klarsynte medier formidler til oss? Handler dette
om selvinnsikt eller selvbedrag? * Tom Strømnæss, programleder for «Åndenes makt» på TVNorge og aktuell om bok om sine erfaringer fra programserien. * Lilli Bendriss, profilert medium og klarsynt. Blant annet kjent fra serien «Åndenes makt». * Liv Hegle, prest og leder for organisasjonen
Areopagos. * Didrik Søderlind, rådgiver i Human-Etisk Forbund og redaktør for tidsskriftet Humanist. * Møteleder er Øyvind Solum, grunnlegger av
Alternativt Nettverk, tidligere redaktør av Visjon og førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Akershus.

ROM 5
12.00 LIV MARIE LEIRVÅG: KREATIVE KROPPSUTTRYKK. En workshop med folus på kreativ bevegelse, samspillsøvelser, lek og fantasi. Målet er å få
en smakebit på hvordan dans og bevegelse og danseterapeutiske prinsipper kan skape bevissthet om kroppens muligheter, skape glede og bygge gode
realsjoner. Liv Marie Leirvåg er spesialpedagog og danseterapeut - MA, USA. Hun er daglig leder for Livsdans der hun tilbyr Etterutdanningskurs i de
Kreative Kroppsuttrykk, individuell bevegelsesterapi, holder kurs i danseterapi og foredrag om danseterapi. Liv Marie underviser også i faget bevegelse
på Hartvig Nissen Skole i Oslo. Hun har lang erfaring som pedagog, terapeut og foredragsholder.
13.00 MITT LIV OG MINE OPPLEVELSER SOM MEDIUM. Ved Anita Helen Rasmussen: Mitt liv som medium, fra det startet 4 år gammel til i dag.
Om veien fra da livet mitt fikk en bråstopp i 2009 og det som skjedde etter det. Om mine evner og deltagelse i «Jakten på den 6. sans».
14.00 HEALINGSIRKEL & TROMMESIRKEL. Kom og opplev forløsning ved hjelp av trommene. Møt ditt (dine) kraftdyr eller åndelige veiledere.
Eller bare nyt energiene i rommet. Ved Ma Pantha Anjana.
15.30 INTERAKTIV KRYSTALLBOLLEKONSERT med Inge Ås og flere. ILIANA akademiet er 30 år! Vi feirer med gratis konsert og overraskelser! Vi
ønsker velkommen til alle tidligere kursdeltagere, studenter og ferdig utdannede og til alle våre venner og bekjente! Kom og feir med oss med en spennende interaktiv krystallbollekonsert. Ta gjerne med et instrument!
17.00 BJARTE HILEY: MITT LIV I WUDANGFJELLENE. Bjarte Hiley har bodd i Wudangfjellene i tre år og trent kampkunst med Daoistiske Mestere.
Han deler bilder, historier og lærdom fra den mest utfordrende perioden i livet hans. Bjarte Hiley er tilknyttet Norsk Taiji-senter.
18.00 MARCOS RODRIGUEZ – HELENDE TONER. Marcos lydterapeut og sjaman. Han spiller på tradisjonelle fløyter, monokord og andre instrumenter fra ulike urkulturer. På messen holder Marcos en seremoniell konsert.

ROM 6
12.00 HOLISTSISKE RITUALER – OG MEDLEMSKAP.Ved Tor Aleksandersen, Holistisk Forbund. HoF arrangerer vielse, gravferd, konfirmasjon og
navnedag. Du får en gjennomgang av de ulike ritualene våre, og hvordan vi ser på dette. Holisme hva er det? Medlemskap i HoF.
13.00 ENKEL BRUK AV ØNSKEKVIST OG SØKEVINKLER. Ved Nils Kåre Sunde, Norsk Kvistgjengerforening. En kort innføring i bruk av intuitive
søkemetoder for å finne jordstråler, vannårer og mye annet. Også kort om hvordan en finner gode og dårlige steder direkte uten først å finne alle
jordstråler.Nils Kåre Sunde er utdannet til Geobiolog hos Walter Kraus vinteren 2000/ 2001. (Geobiologi er læren om mennesker og dyrs påvirkning
fra jordstråling.)
14.00 BLODETS HEMMELIGHET. Mat og åndelig Utvikling. Ved Christopher Vasey. Hva er den sanne rolle av blodet? I dag har vitenskapelig forskning
rykket ned rollen av blodet til å være kun fysiologiske. Men er oppgaven til blodet begrenset til bare vanning av vevene? I denne forelesningen vil
Christopher Vasey demonstrere, med flere støttende eksempler, at rollen til blodet ikke bare er å gi næring til cellene, men det fungerer også som en
bro eller tilkoblende element mellom menneskets fysiske kropp og den immaterielle ånd (sjelen). Christopher Vasey er en sveitsisk naturlege, forfatter
og foredragsholder. Forelesningen er på Engelsk.
16.00 HJERTEFORBINDELSE – VEIEN TIL SANN KRAFT. Om å leve fra hjertet. Ved Anette Hervik Nilsen.
17.00 DRIKK ALOE VERA = GLAD MAVE! Nytten av å drikke Aloe Vera. Ved Bjørn Bråte.

ROM 7
12.00 HVORDAN BRUKE ORAKELKORT, PENDLER OG KRYSTALLER I HVERDAGEN. Ved Camilla Ravna Johansen. På dette foredraget kan
du lære mer om hvordan du kan bruke orakelkort, pendler og krystaller som verktøy i hverdagen. Du får vite hvordan å velge blant de ulike mediene,
hvordan du innvier og renser dem og de ulike bruksområdene. Enten du er helt ukjent med disse verktøyene, eller er godt i gang med utforskningen
vil du bli inspirert av dette foredraget. Kursholder Camilla Ravna Johansen er en intuitiv samtaleterapeut. Hun har gjennom hele livet arbeidet med,
og interessert seg for krystaller, energiarbeide, healing og selvutvikling. Hun har blant annet arbeidet med medisinkvinner og -menn i Amazonas i
Brasil over flere år. Andre lærere som har inspirert og deltatt på hennes reise er Denise Linn, Chandra Lacombe, medisinkvinnen Dona Francisca (også
kjent som Wavacuru av Arara stammen fra brasilianske Amazonas), Ann Weiser Cornell, Kailash Kokopelli med flere.
13.00 BOWEN-TEKNIKKEN stimulerer kroppens egen evne til å helbrede seg selv. Informasjon om Bowen Teknikken for akutte og kroniske belastningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel- og skjelettsystemet samt stimulerer blod- og lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet til å restituere
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seg raskere. Som regel er 3-4 behandlinger tilstrekkelig for at sykemeldte kan gå tilbake til jobben. Komplementærbehandlingen er helt unik og er en meget
skånsom og dyptvirkende terapiform. Målgruppe: Alle som føler ansvar for egen helse og som ønsker en bedre livskvalitet. Foredrag ved Vibeke Brems.
FENG SHUI - økologi på avansert nivå. Ved Reni Aleksandra Hagen. Heksagrammene i I Ching, det helt enestående fundamentet i autentisk, klassisk feng shui, er et slående vitnesbyrd om tidlige tiders økologiske tankegang. De 64 heksagrammene kalles også «universets DNA», og gir både forklaringer på hva som skjer omkring oss og med oss i livet, og rettledninger om hvordan vi bedre kan mestre tilværelsen og sørge for å være på rett sted
til rett tid. Eksperter kan fortelle om en unik samklang mellom I Chings heksagrammer og det menneskelige DNA-et, noe som kan gi forklaringen
på de presise spådommene det er mulig å stille ved hjelp av kommunikasjon med I Ching (”Forandringenes bok”, også benyttet som orakel). I feng
shuien spiller heksagrammene en sentral rolle i arbeidet med å skape de aller beste forutsetningene for god energetisk flyt i en bolig eller i en bedrift.
Med kirurgisk presisjon kan fengshuieksperten finjustere energiene og skape et best mulig samsvar mellom klientens eget heksagram og boligens.
Den opprinnelige, autentiske feng shuien er energetisk healingarbeid på avansert nivå. Feng shui er både rom og tid, noe som også gjør det mulig å
forebygge uhensiktsmessigheter forbundet med en bolig eller bedrift både nå og i fremtiden. Ved hjelp av strukturelle endringer kan den energetiske
balansen oppnås i form av støttende ryggdekning og en ny åpning for kanskje helt uante muligheter. En fengshuiekspert som kjenner sine heksagrammer, kan for eksempel hjelpe et par som sliter med barnløshet, eller en butikkeier som sliter med dårlig omsetning – ved ganske enkelt å flytte en seng
eller et kassaapparat. Feng shui er med andre ord så utrolig mye mer enn interiør, farger og symboler. Eksperten på autentisk feng shui er i stand til å
analysere ethvert fenomen i en omkrets på 360 grader omkring klienten og boligen. Hver eneste retning rommer spesiell informasjon, som kan utnyttes eller unngås, alt etter klientens behov.
KJÆRLIGHET ER SVARET UANSETT. Willy Hansen. Gratis workshop med offentlig godkjent healer Willy Hansen. Willy Hansen har hatt
kraften i seg fra han var liten. I de siste 10 år har han arbeidet som healer med gode resultater. Mange mennesker har vært hos ham og søkt råd og
fått healing. Willy har en praktisk og jordnær måte å behandle på og bruker masse humor i sitt arbeide med mennesker. I workshopen forteller han
hva han tror årsaken er til at mennesker blir sittende fast i gamle fastlåste mønstre og tankebaner, smerter og lidelser i kropp og sjel. Han viser frem i
workshopen hvordan han jobber så her er det mulighet til å få gratis behandling.
MAGNETTERAPI. Ved Gina Larsen. Hva er magnetterapi, og hva kan du bruke det til, hvordan brukes magnetsmykker, demo av forskjellige produkter.
DEN NYE TIDSALDER- på terskelen til store forandringer. Ved Anne Marie Kvernevik, Share Norge. Vannmannens tidsalder medfører at nye energier påvirker oss. Hvilke endringer fører dette til for menneskeheten og planeten Jorden? I denne forandringsprosessen vil Verdenslæreren Maitreya og
Visdommens Mestre stå frem for å inspirere menneskene til rettferdighet, fred og ivaretagelse av miljøet. Hva er UFOers og kornsirklers roller i denne
prosessen?
BITTER MELON; en helsefremmende grønnsak. Ved Benli Zhang. De helsefremmende egenskaper ved bitter melon.

ROM 8
12.00 INDIVIDUALIZED NATURE-BIOLOGICAL MEDICINE in cancer and chronic diseases- the concept of the hospital «Klinik im LEBEN». By
Dr.med. Uwe Reuter. Possibilities of modern holistic biological medicine for diagnostics and therapies using the example of the hospital Klinik im
LEBEN / Germany.
13.00 COLOURSCOPE DIN GÅVA OCH UTFORDRINGAR. Ved Heresa Blomqvist. Hur färger påverkar oss vaje dag.
14.00 BETYDNINGEN AV Å BLI SETT. Ved Karine Skinner og Marie Rørvik. Hva skjer når vi ikke blir sett for våre behov og potensialer? Hvordan
kan vi se hverandre slik at vi kan bli empatiske, livsglade, skapende og bidragsytende mennesker? Vi er relasjonelle vesen. Vi trenger hverandre for å
integrert alle aspekter av oss. Vårt bidrag bygger på et anerkjent verdisyn og kommunikasjonsmetode, som kan hjelpe oss til mer bevissthet om vår
funksjon og hvordan vi kan framelske våre potensialer. IVK Norge.
15.00 TAROT – HOVEDKORTENE OG DE FIRE STADIER I MENNESKETS UTVIKLING. Ved Per Hendrik Gullfoss. De fire stadiene vi vil se på
er: 1. Jeget blir til: Menneskehetens barndom. 2. Vi lærer å «kjøre» jeget: Menneskehetens ungdom. 3. Vi finner meningen med jeget/livet: Menneskehetens modning. 4. Vi lever i samklang med Livet/ånd: Menneskehetens Fullbyrdelse
16.00 NUTRITION, HEALTH AND DISEASE, there is a healing diet? Dr.med. Uwe Reuter, Medical Director and Chief Physician Hospital «Klinik im
LEBEN» Greiz/Germany.
17.00 ALT SOM SKJER I LIVET SETTER SPOR I SJELENS LANDSKAP. Noen av mine spor satt så dypt i sjelen, at de var vanskelig å oppdage. Å møte
veggen ble starten på veien ned i den dypeste delen av sjelen. Der oppdaget jeg et hat til gutten som sto bak den verste mobbingen. Hatet måtte bearbeides, slik at livet kunne gjenopprettes. Underveis møtte jeg mange mennesker som gav meg mentale redskaper og mulighet til egenutvikling og ny
livslyst. En læring for livet, som førte til forsoning og tilgivelse med mobberen, og samtaler med mennesker som strever med eget liv. Et foredrag med
åpning for spørsmål og dialog, av Jan Olav Mjøs.
18.00 AKSEPT. VED BRITT KLAUSEN. Hvem er det som alltid stiller opp for meg? Hvem er det som alltid er der, og heier meg frem? Hvis ditt svar er
noen annen enn: det er meg, det - hva kommer det av? Det å akseptere meg selv fullt og helt, betyr at jeg ikke trenger ekstern bekreftelse på at jeg
er god nok. Når jeg virkelig aksepterer meg selv for den jeg er, og det jeg står for, er det hyggelig med støtte utenfra, men ikke nødvendig. Hvordan
oppnår jeg full aksept for meg selv? Det er mulig. Det kan læres. Det finnes mange, enkle teknikker for å komme videre på vegen mot aksept. Her vil
du få tips og veiledning som vil hjelpe deg på vegen videre.

ROM 9
12.00 LISBETH LIND: BLI INSPIRERT AV DIN UNIKE DRØMMEVERDEN. Ta med deg en drøm og lær å bruke InnerLife-metoden, som vil gi deg
innsikter hver eneste gang du bruker den. Dine drømmer er budbringere fra ditt innerste Selv, som skaper forbindelse mellom livets indre dramaer
og dine daglige erfaringer. Drømmene dine er oppriktige og konfronterende. De fremhever dine kvaliteter og avslører dine livsløgner. De forteller
hvordan du lever på akkord med deg selv og hvem du dypest er. Alt dette viser drømmene, for å forberede deg til et meningsfylt liv! Lisbeth Lind
har arbeidet med drømmer i mer enn 30 år og har konstruert en enkel og meget spennende drømmemetode, som hjelper deg å ta til deg drømmens
informasjon gjennom intuisjon og innlevelse. Slik unngår du å tolke drømmen og dermed begrense dens betydning. Metoden gir deg raskt en jahaopplevelse om hva som til enhver tid foregår i ditt indre.
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13.00 ØYVIND SOLUM: MILJØPARTIET DE GRØNNE – GRØNN HELHETSTENKNING OG EN NY RETNING FOR
NORGE! De Grønne har fått sin første stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, og er i full gang med å utfordre det som har vært
den rådende politikken i Norge. Samfunnsutviklingen har i stor grad vært styrt av kortsiktige interesser som nå er i ferd med å kaste
både Norge og verden inn i kriser innen klima, miljø, økonomi og en rekke andre felt, slik at en betydelig kursendring må til om
vi skal sikre et godt samfunn for fremtidige generasjoner. Øyvind Solum vil gå gjennom noen av hovedsakene for MDG, og vise hvordan han ser en
rød (eller kanskje grønn!) tråd gjennom sitt engasjement både tidligere og nå i De Grønne. Viktige inspirasjonskilder har vært blant annet Mahatma
Gandhi og Arne Næss, men den grønne bevegelsen omfatter også mange andre strømninger. MDG vil innføre mål for livskvalitet og økologisk
bærekraft som utviklingsmål for samfunnet, i stedet for videre økonomisk vekst, som uansett ikke gjør oss lykkeligere. Økologisk bærekraft er helt
sentralt i den grønne ideologien, sammen med et globalt perspektiv og et generasjonsperspektiv. Kom for å høre mer om hvordan du kan bli en del av
den grønne bølgen, og bidra til en mykere overgang til bærekraftsamfunnet. Øyvind Solum er tidligere redaktør for Magasinet Visjon, grunnlegger av
Alternativt Nettverk og nå kommunestyre-representant for MDG på Nesodden. Han var 1. kandidat for Akershus MDG ved stortingsvalget. Han var
i mange år ansvarlig for alternativmessene i Oslo, Bergen og Trondheim, og sentral i Holistisk Forbund.
14.00 GUD I ALT OG ALLE. Ved Asbjørn Stavenes, Areopagos. Den uendelige energien og den uutsigelige visdommen er i alt det skapte og i ethvert menneske, som en kilde til liv, til mening, til livskraft i motgang og til et Nærvær av noe Større enn oss. Hvordan komme i kontakt med denne Kilden i
oss og i alt som er? Asbjørn Stavenes, prest i Areopagos, driver med dialog og brobygging mellom mennesker i kirken og i andre åndelige miljø. Han
innleder til samtale.
15.00 FILM: Introduksjon til film v/ Solveig Rannestad m.fl. Tittel på film: Sant Liv i Gud. Ved Vassula Rydén, en gresk nortodoks mystiker. Beskrivelse av
film: Vassula Rydén, en gresk ortodoks mystiker, forteller om sine åpenbaringer av Gud, om møter med skytsengelrn Daniel og om hennes møter med
Jesus Kristus.
16.00 REIJUKIDO (UNIFIED REIKI), ITS BACKGROUND, AND ITS PURPOSE. In this lecture, Bianca Tjore will speak about Reijukido (also called
Unified Reiki), its background, and what we can use it for. Reiki is not religion and is for all, but Reiki has buddhistic roots, which we will take a
look at here. Over time, Reiki has been divided into several lineages. In Reijukido, several Reiki lineages has been merged into one again. Reiki is the
life force, and its main purpose is to restore and maintain equilibrium, or balance, with compassion as foundation. Reiki’s healing capabilities comes
from this balancing characteristic. Many people regard Reiki as a healing method or a method for stress relief, but Reiki is much more than that. We
say that Reiki is ”more than healing”. It strengthens your compassion, and may also guide you to other aspects of life, by attracting what you need
and repelling what you don’t need, and bring calmness, clearliness, and tranquility. It also reveals the importance of being a “channel”. Reiki was
rediscovered in Japan more than 90 years ago by Mikao Usui. Bianca Tjore is based in Oslo and performs classes in all levels of Reiki (under the name
Labikwil), and also works with magick, ritual design and bank clearing. She emphasis control over own life, based on focus and intent, compassion,
and centering. See HYPERLINK «http://www.labikwil.com/»www.labikwil.com. She is affiliated with a school for ancient magick, in Colorado.
17.00 LIVSKVALITET OG GRØNN HELSE. Ved John Gursli. Norges første senter for Livskvalitet åpner i Østerdalen i 2013. Vi har blant annet hentet
mye inspiriasjon fra Findhorn og Damanhur. Balanse i kropp - sinn og ånd gir bedre muligheter for økt livskvalitet, hvordan oppnår du det? Du vil
også få en kort presentasjon av Gaia Øst - senter for livskvalitet.
18.00 IBOGA OG BWITI TRADISJON. Ved Gary Cook, Maud Lundestad. Rotbarken fra Ibogatreet (tabernathe iboga) menes å kunne avgifte kropp og
psyke og er sentral i alle aspekter av livet. Og som healing i Bwiti-tradisjonen, som kommer fra Gabon, på vestkysten av Sentral-Afrika. Bwiti er å vite,
ikke å tro. Den spirituelle veien lærer oss hvem vi er å hva vi trenger å vite om oss selv, menneskeheten, naturen og Gud.

ROM 10
12.00 DET GUDDOMMELIGE OG BEVISSTE UNIVERS; Vitenskapen blir «Alternativ». Akashaskolen holder her et foredrag om Darwinismens
utfordringer. Og det er vitenskapens egne metoder som avslører at «Gud» finnes... Om du kaller det Gud, Supreme Being eller Source spiller ingen
rolle. Men troen på og erfaringen av at det finnes en intelligens som påvirker vår tilværelse på jorden har eksistert i all tid. Det har også blitt benektet
i enhver tid. Vitenskapen sto lenge sterkt i sin overbevisning om at de kunne forklare det overnaturlige på en slik måte at det viste seg å være et mekanisk univers etter fysikken, kjemiens og matematikkens lover. Og nå viser det seg at den premiss som Darwin la til grunn for at vi skulle følge hans
teorier ikke er oppfylt. Vi er inne i en tid der vår forståelse av virkeligheten blir mer og mer spirituell og vi har større påvirkning på vår egen skjebne nå
enn noen gang! Vær din egen lykkes smed!! Foredraget holdes av Birgitte van der Heijden-Michelet.
13.00 SPACE BROTHERS - VÅRE UTENOMJORDISKE VENNER OG HJELPERE. Slik eldre søsken passer på sine yngre, holdes vi under oppsyn av
sivilisasjoner som både åndelig og teknologisk er kommet lengre enn oss i sin utvikling. Hvem er de, hva kan de bidra med og hvorfor gir de seg ikke
mer til kjenne? Ved Terje Wulfsberg
14.00 KORNSIRKLER, underverk i åkeren. Ved Eva-Marie Brekkestø, forfatteren av de eneste skandinaviske bøkene om kornsirkelmysteriet, gir oss en
innføring i dette vakre fenomenet.
15.00 THE RECONNECTION OG RECONNECTIVE HEALING. Ved Line Beck. Eric Pearl, en amerikansk kiropraktor, ble kanalen som denne
fantastiske healingformen kom til i 1993. Siden da har mer enn 75.000 mennesker over hele verden deltatt på hans seminarer og selv lært å bruke
disse unike frekvensene på andre og seg selv. Disse helbredende frekvensene er «smittsomme», overføres mellom alle som kommer i kontakt med dem,
og resulterer svært ofte i healinger som må betegnes som mirakuløse. Dette bekreftes ved den omfattende vitenskapelige forskningen som er utført i
de senere årene. Eric Pearls bok «The Reconnection.Heal others. Heal yourself», på norsk nå i fjerde opplag som «The Reconnection. Vekk din indre
healer», er oversatt til 37 språk. I høst kom hans andre bok på norsk «Solomon snakker om å gjenforenes med ditt liv». Line Beck er Nordens eneste
Associate Instructor, og har i flere år reist verden rundt og undervist sammen med Eric Pearl. I tillegg holder hun selv Nivå III kurs i Skandinavia.
Hun vil her fortelle om Reconnective Healing, hva som gjør den unik, og gi demonstrasjoner på noen frivillige blant publikum.
16.00 SPIRALING-SPIRALTRENING. Ved Hans Johan Finne. Spiraltrening Spiralling er en ny treningsform utarbeidet av Hans Finne.Hans er visepresident i Tai Chi Federation of Europe og har instruert i Tai og Chi Gong mer enn 25 år og er en av nestorene i Norge. Han har selv samlet mye av

Alternativmessen 2013 19

sin erfaring i den nye treningsformen Spiraling.Dette er en enkel treningsform som inneholder de samme elementene av nevromuskulær trening som
Qiging og Tai chi. I tileggg til og styrke den den indre kjernen av kroppen er også et element av lett vektrening med i denne formen. Dette gjør at i
tilegg til god kjernemusklatur får du også lange og slanke muskler.Alle bevegelsene lages i spiralform, noe som binder kjeder av muskler sammen og
kroppen fungerer i stor grad som en enhet. Hans har også erfaring som karatetrener i Oslo politiets karateklubb og er nå pensjonert lensmann. De
siste seks år har han viet til og utvikle denne treningsformen samt gi behandlinger i kranio sakral terapi. Hans er utdannet i Kranioskaral terapi ved
Stanlye Rosenberg institutt i København. (Hans sier at i Spiraltrening inngår to av de såkalte «hemmelighetene i kung fu». Chi (elektromagnetisk
energi) og spiralbevegelser. På mitt foredrag vil du få en følelse av Chi energien. Vidre vil vi vise deg noen øvelser slik at du selv får oppleve hvordan
treningsformwen virker. I tilegg til å få kontakt med ditt indre system utvikler dette systemet også dine muskler til og bli lkange og slanke.
17.00 KORNSIRKLER – KOMMUNIKASJON OG HJELP FRA UTENOMJORDISKE SIVILISASJONER? 70 - 80 % av alle kornsirklene som hvert
år dukker opp rundt omkring i verden, skapes i et lite fylke i Sør-England kalt Wiltshire. Hvorfor akkurat der, hvordan skapes de og hva er hensikten?
Ved Terje Wulfsberg.

ROM 11
12.00 URTER FOR BEDRE HELSE. Torunn Stangeland har arbeidet med økologisk hagebruk og urtedyrking i over 25 år. Hun har
hovedfag i botanikk fra Universitetet i Oslo hvor hun studerte medisinplanten smalkjempe. Hun har doktorgrad i Etnofarmakologi
fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (2006-2010), hvor tema var «Økologi, bevaring og bioaktivitet i mat og medisinplanter
i Øst-Afrika». Hun driver i dag Stangeland Urteprodukter (Stand 4-39). Torunn Stangeland fører tradisjonen videre fra sin far, Torleif Stangeland,
og hans banebrytende arbeid med urter og medisinplanter. Foredraget vil gi innsikt i sammenhengen mellom mangel på vitalstoffer og utvikling av
sykdom, og om de forskjellige urtekurene Torleif Stangeland utviklet for å lindre, hjelpe og kurere.
13.00 MINDFULLNESS, KJÆRLIGHET OG RELASJONER. Ved Kirsten Azuka Henriksen. Vi lever i en tid med store forandringer, i den ytre verden
og i vårt indre og denne forandringen utfordrer oss til å jobbe mer bevisst med oss selv. Og det jeg ser på som noe av det viktigste vi må ta tak i er
relasjonene våre. Vår virkelighetsoppfatning ift relasjoner er i ferd med å endre seg. Flere og flere forstår at vår nære familie er mennesker som reflekterer tilbake det vi trenger å speile i oss selv. Vanskelig JA, men slik er det faktisk og da blir det ekstra viktig å skape «fred» i egen familie, der ufred har
fått råde. De viktigste relasjonene vi må jobbe med er våre forfedre. Gjennom tilgivelse åpnes Ditt Hjerte! Mindfulness, årvåkenhet, oppmerksomhet,
tilstedeværelse er bl.a. «nøkler» som kan hjelpe Deg å bli mer bevisst og å leve mer i Nuet og ta ansvar for egne valg. Aksepter deg selv nøyaktig som
du er. Aksepter dine følelser. Observer dine tankemønster. Møt din frykt. Lev i nuet... Lær deg å tilgi – andre og deg selv– og dette vil lede deg til
Kjærligheten i deg selv! Oneness Blessing Healing og Creating Seven tools er også viktige «nøkler» som kan hjelpe Deg å øke bevisstheten og hjelpe
deg videre på din reise i livet! Jeg vil dele informasjon med dere og det vil bli overføring av healing-energier!
14.00 VÅRT MODERNE PARADIGMSKIFTE INNEN HELSE OG MEDISIN. Dr. med Amir Mofateh. Kvantemedisin er læren om kroppens cellekommunikasjon, og metoder for å bruke kroppens informasjonssystem til å lese av og gjøre korreksjoner ved hjelp av datastyrt apparatur. Daglig leder
i Klinik for Helhetsterapi, Amir Mofateh, skal forklare de kvantemedisinske teorier, samt vise hvordan de ulike apparatene fungerer til å finne ut av
konkrete ubalanser og løse både fysiske og psykiske problemer. Med revolusjonerende nye apparater innen kvantemedisin, kan man sende frekvenser
til kroppen som trigger helbredelsesfunksjoner direkte. Dette gir muligheter for å behandle helt uten bivirkninger, og med ekstremt gode resultater.
Flere millioner kvantemedisinske behandlinger verden over har vist at man kan hjelpe kroppen med både hverdagsplager, akutte betennelser, kroniske
problemer, og en del alvorlige problemer, i tillegg til å optimalisere en ellers frisk kropp.
15.00 99 GODE PERMAKULTURRÅD. Ved permakulturdesigner Eivind Bjørkavåg.
16.00 LILIAN HANSON – TERAPEUT OG KLARSYNT. Lilian har jobbet som psykiatrisk hjelpepleier, men har også 20 års erfaring
innen den alternative verden. På messen tilbyr hun: Healing, helbreder/klarsynt og Still Point, som går ut på å finne det stille punktet i seg selv. For
så å finne ro og harmoni og å komme i balanse. Øker konsentrasjonen. Til dette bruker hun også blomsteressenser (vibrasjonsmedisin) og har også
kontakt med hjelperne dine som guider. Bioressonans: Klientens data legges inn i en liten maskin, sammen med en hårprøve. Scanner så denne helt
ned til cellenivå. Hun leser da av det som kommer frem, diskuterer med klienten og behandler med maskinen.
17.00 ENNEAD - NY MEDITASJONSFORM. Ved Morten Nygård. Ennead-metoden er en metode som kan hjelpe mennesker til å forstå seg selv og
hverandre på en enklere og mer produktiv måte. Ennead-metoden bygger på forståelsen av at vi er født med ni forskjellige bevegelsesmønstre, hvorav
ett er dominerende. Hvilket bevegelsesmønster som er dominerende er fysisk beviselig og bringer frem karaktertrekk med ulike uttrykk for livslyst,
målbevissthet, humor, vilje, mot, engasjement og spontanitet. Det hjelper deg til å forstå dine automatiske reaksjons-, tanke,- og prosessmønstre.
Det dominerende bevegelsesmønsteret har videre betydning hva som er din naturlige og medfødte adferd og hva som er ditt unike talent – hva du er
naturlig god til å gjøre. Det kan være å vise ydmykhet, engasjement eller inspirere. Det kan være å skape en dypere relasjon med et annet menneske
eller vise forståelse, gi ny innsikt eller være visjonær. For andre kan det være å beskytte verden med din godhet og integritet eller omfavne alt og alle
uten at noe er galt eller riktig. Foredraget legger vekt på at deltakeren erfarer energi i kroppen. I foredrager utføres det meditasjonsteknikker, pusteteknikker, bevegelsesteknikker og relasjonstrening. Metoden inkluderer også ni forskjellige kroppsposisjoner som kan gjøre at meditasjon, pust og
bevegelse lettere kan utføres i harmoni med kroppens bevegelse og energisentre. I foredraget vil vi vise eksempler på dette.
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12.00 DIN MENTALE OG FYSISK BALANSE – GJENNOM MATTILSKUDD. Ved Stein Kvalheim. Ordet lingzhi, på kinesisk, betyr «urt av åndelig
styrke», og har også blitt beskrevet som «urt av åndelig styrke» og «sopp av udødelighet». Kjent i Østen i 4000 år. I Japan kalles soppen for Reishi - et
navn fra den antikke gudinnen for Helse, Livet og Evig Ungdom. Du får oppleve selv hvordan du med fysiske teknikker kan endre din tilstand på
noen få minutter, og oppleve hva kosthold kan endre din livsopplevelse og tilstedeværelse.
13.00 LATTERYOGA – GIR DEG GLEDE OG ENERGI! Ved Herdis Dyvik. Latteryogabevegelsen har spredd seg til mer enn 60 land på kloden. Den
indiske legen, Madan Kataria, har satt i gang The International Laughter Yoga School. Latteryooga består av pusteøvelser, tøy og strekk-øvelser og lekfulle øvelser som stimulerer lattermusklene. Forlenger en god latter livet? I alle fall er det viktig og ha en humoristisk innstilling til tilværelsen - dette er
vitenskapelig bevist. Kom og hør om dette på foredraget mitt!
14.00 JESUS KRISTUS - EN KRAFT I MITT LIV. Foredrag ved Oslo Kristne Senter. I denne presentasjonen hører vi fra forskjellige personer med tilknytning til Oslo Kristne Senter om hvordan Jesus Kristus av Nazareth har vært og er en kraft til helbredelse, frihet, fred og inspirasjon i hverdag, krise og
fest. Jesus møter forskjellige mennesker på forskjellig vis, men en fellesnevner er at Han bringer lys, liv og glede. Jesus gir kraft både til hver enkelt en
av oss, men også i slikt monn at vi alle kan utgjøre en positiv forskjell for våre medmennesker. Du er hjertelig velkommen til selv å oppleve hvordan
Jesus Kristus’ absolutt betingelsesløse kjærlighet kan berøre ditt hjerte og tale til deg. Du vil også få en enkel instruksjon om hvordan du kan starte
eller kanskje fortsette din vandring med Jesus og søke åndelig vekst i Ham.
15.00 HVA FOREGÅR NÅ, HVOR GÅR VI VIDERE? Hva med «Den nye Jorden»? Ved Naomi Sol. Her blir det helt sikkert Besøk fra ukjente verdener.
Få spennende smakebiter av Beyond Healing. Opplev utenomjordiske språk og englespråk. Med en smak av vår nye verden. Naomi Sol er født med
sine evner, og har ‘sett’ siden hun var 5 år. Hun er kjent gjennom media.
16.00 KARMA – HVORFOR DÅRLIGE TING SKJER MED GODE MENNESKER. Ta din egen skjebne i dine egne hender. Bhaktivedanta dasi fra
Oslo Meditasjonsskole. Når dårlige ting som sykdom, død eller ulykke skjer i livet, spør vi oss ofte: Hvorfor skjedde dette meg eller mine? Den vediske
vitenskapen om karma og reinkarnasjon forklarer dette, så vi kan forstå hvorfor ting skjer i livet og hvordan vi kan finne en løsning til å ta vår skjebne
i egne hender.
17.00 ØNSKER DU Å LÆRE KIRURGISK HEALING? Med hjelpere fra andre dimensjoner. Ved Naomi Sol. Denne type healing går dypere og raskere
enn vanlig healing. Dette foretas i form av bruk av Energi-instrumenter. Jobber i fortid, nåtid og fremtid. En veldig spennende måte å arbeide på seg
selv og med andre. Og du får oppleve smakebiter live under foredraget! Om du tar dette kurset, forsterker det din intuisjon på alle plan, så du får et
bedre selvbilde. Naomi Sol er født med sine evner, og sett siden hun var 5 år. Ved Naomi Sol, Hovedlærer for Kirurgisk Healing.

ROM 13
12.00 GEM & MINERAL ESSENCES by Dr Ivan U. Ghyssaert. With 36 years of experience and scientific studies, Inspired by Indian Scriptures, made
Cosmocyclically in the tradition of Anthroposophic philosophy and with Nanotechnology these essences are easily applied on areas of the body,reflex
zones and acupuncture points (without needles) to bring balance & harmony for the physical & subtle bodies.
13.00 QIGONG - HELSE OG ENERGIFORSTÅELSE GJENNOM ØVELSER. Qigongsystemet som presenteres går under navnet Taijiwuxigong.
Taijiwuxigong ble etablert av den anerkjente Taijimesteren Dr.Shen Hongxun og er kjent som et av de mest dypt virkende Qigongsystemer som er
kommet fra Kina på de seneste tiår. Systemet består av en rekke øvelser der hensikten i første omgang er å frigjøre kropp og sinn fra alle belastninger
som påføres gjennom livet. Øvelsene er dynamiske og jobber med 5 hovedområder(Nakke/hode, Skuldre/armer/hender, Bryst, Mage og Hofter/
Ben/Ankler) der målet er å får tilbake(puste) sirkulasjon i det enkelte området. Ved siden av de dynamiske øvelsene så arbeider man med å utnytte
kroppens naturlige spontane bevegelser. Dette er bevegelser som blant annet bidrar til å korrigere kroppspositur og balansere nervesystemet, noe som
er viktig for vår helse. Taijiwuxigong utnytter flere grunnprinsipper for å få maksimalt utbytte av øvelsene som praktiseres. Disse vil man finne gjennomgående i alle øvelser og de viktigste er: 1. Rett kroppspositur. 2. Rett bruk av pust. 3. Rett mental innstilling. Foredrag holdes av Harald Øygard
som er instruktør ved Qigongsenteret i Oslo. «Qigongsenteret underviser i meget kraftfulle øvelser som bidrar til å rense kroppen, øke energinivået og
frigjøre gammelt stress. Våre instruktører har lang erfaring fra undervisning og tar hensyn til den individuelle kursdeltakers utfordringer»
14.00 HVORDAN OPPSTÅR MEDIALITET? Det snakkes og skrives mye om det, men få kan forklare hvordan medialitet er mulig. Annika Radlöv
og Tuula Partanen, forfattere av Åndenes rike og selv mediale, presenterer åndeverdenens forklaring på medialitet og tar oss med på en felles guidet
healingmeditasjon med Bruno Gröning (1906-1959), av mange regnet som Tysklands svar på Marcello Haugen. Boksignering på Energicas stand etter
foredraget.
15.00 JOHAN ERLE: DE VIKTIGA TARMBAKTERIENRA.
16.00 VED PAUL ARVE BUSKUM. Under seansen får kjenne din egen Aura, hvordan beskytte seg, litt om fargene i Auraen – og litt ekstra om det
tredje øye. Om hvordan du kan trene deg opp til å se Aura. Noen utvalgte får renset og tettet sin Aura, m.m. Jeg så farger i en Aura første gang i 1958.
Også noen farger i hals-, hjerte- og hoderegionen. Sa aldri det noen noen andre enn bestefar. Han forsto og sa jeg bare måtte fortsette å tolke fargene
rundt alt levende. I 2013 har jeg sett Aura i 55 år – så jeg trolig høstet en del erfaring i disse årene. Selvsagt blir det ikkert nsamme n omkrsom et
Aurafotobilde, fordi jeg se med øynene. Jeg har lært å tolke aurens farger, hva personer føller osv. på lang avstand. Aura kan leses som en bok. Hver og
en av oss går rundt og er en levende boke. Auraen gjenspeiler din sinnstilstand her og nå. Auraen gjenspeiler ditt immunforsvar.
17.00 BAHA’I OG HELSE. Helse henger sammen med livsførsel, holdninger og åndelighet. Baha’i-religionen har en rekke læresetninger som har stor betydning for individuell helse.Foredraget vil bli holt av Mehran Jazbani som er lege på Ullevål sykehus med spesialisering på hjertesykdommer. Mehran er
noe av en spesialist på baha’i-skriftene og er særlig interessert i åndelige aspekter ved helse. Ved Bjørn Hubendick, Baha’i-samfunnet i Oslo.

ROM 14
12.00 VI HAR DET I HENDENE. Ved Kundan Rockstad. Dette foredraget er en unik anledning til å bli bedre kjent med deg selv gjennom denne lille
introduksjonen til hendens hemmeligheter og muligheter. Håndanalyse kan hjelpe deg til større selvinnsikt, slik at du lettere kan ta riktige valg i livet;
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for eksempel vedrørende personlige egenskaper, yrke, jobb, helse, familierelasjoner, - og sist men ikke minst ditt eget potensiale og åndelige utvikling.
Håndanalyse er et fantastisk verktøy både for å forstå seg selv og andre.» For mere info se; www.palmreading.no. Kundan Rockstad har siden slutten av
åttitallet jobbet med personlig veiledning, og gitt analyser og kurs i inn- og utland etter å ha vært elev hos James W. Holiman i dette spennende faget.
MIKROBØLGESTRÅLINGENS PÅVIRKNING PÅ VANN OG MENNESKER. Ved Jan Frandsen, Solsikken.
Fysisk mediumskap våkner på nytt. Fysisk mediumskap er en av de mest spennende former for mediumskap. Vi skal se på hva detter er og hvordan
man jobber med dette. Jeg tar deg med på en historisk reise for å se på noen av de mest spennende fenomen og medium gjennom tidene. Foredraget
vil være med André Kirsebom, medium, healer og leder av Norske Spiritualist Forening.
KONGELIG HAWAII-MASSASJE OG SPIRAL MANUELLTERAPI. Vi skal snakke om disse to massasje og terapiteknikkene og gi en kort demonstrasjon til Kongelig Hawaii-massasje.
ATMA – NATURENS INDRE KRAFT. Ved Anette Frandsen. De forskellige plantearter har deres egne fellesbevidstheder eller atmaer, som har til
opgave at styrke, belive og højne planterne til deres fulde potentiale til gavn og glede for alle livsstrømme på jorden. Når en plantearts atma hjelper
mennesker, gir den helt af sine egne grunnleggende kvaliteter, specielle evner og formål med at vere på jorden. Dette er en hjelp til enhver problemstilling, fysisk, psykisk eller åndeligt, samt i utviklingen til at åpne opp til sundheten og kjærligheten som alle er født med.
AVANSERT LESING OG BRUK AV KROPPSSPRÅK. Ved Daneel Foyer. Over 80% av vår kommunikasjon skjer gjennom kroppsspråk. Hva går
du glipp av? Britisk kroppsspråksekspert Daneel Foyer skal vise hvor utrolig mye kan kan lese fra frivillige og forklare hvordan du kan øke dine ferdigheter mye mer en du trodde var mulig. Jobber du med andre, er dette kunnskapen essensielt!

ROM 15
12.00 ENERGI OG TILSTEDEVÆRELSE, MÅL OG MENING. Ved Kristi Naper. Bevisst selvledelse, for meg, er å ta ansvar for at jeg har det best mulige
livet jeg kan ha. Bevisst Selvledelse er å ha en god balanse i hverdagen, slik at du har muligheten til å utforske livet samtidig som du lever ditt liv best
mulig. Det som i all hovedsak er styrende for et harmonisk liv er kommunikasjon. Vi kan selv ta styring og kontroll over vår egen kommunikasjon,
men hvis vi ikke er bevisst hvordan vi selv er påvirket og selvprogrammerte i vår kommunikasjon, vil lett misforståelser oppstå og livet vil kunne oppleves urettferdig. Og leve et liv med Bevisst Selvledelse er å være bevisst dine tanker, og navigerer eget liv på en måte som gir deg nye gode opplevelser
og erfaringer, som du kan bygge videre på. Du setter gode mål for deg selv, du tar hensyn til dine omgivelser og relasjoner. Du opplever at livet er
meningsfylt og i balanse.
13.00 KOM I BALANS GENOM NUMEROLOGI! Ved Annina Kyrklund, lärare i numerologi. När en människa byter namn och/ eller namnteckning
ändras hennes vibration och därmed hennes liv. Gladys Lobos har studerat numerologiska vibrationsförändringar i över 50 år och kommit på ett unikt
system för att hjälpa människor till ett bättre liv.
14.00 BRUNO GRÖNING - HJELP OG HELBREDELSE. Ved Åse Slettvik, Bruno Grönings venner. Foredrag og minikurs om hvordan du kan få kontakt med Bruno Gröning og få hjelp og helbredelse gjennom ham, Han transformerer Guds kraft til alle som ber ham om det. «Ha tro og tillit, den
helbredende kraft hjelper og helbreder» – Bruno Gröning.
15.00 LISBETH LIND: VENDEPUNKTET - NØKKELEN TIL ÅNDELIG OPPVÅKNING. «Vendepunktet» er de øyeblikkene i livet hvor du velger å være
virkelig sann mot deg selv. Vendepunktet er valgene som står mellom ditt personlige jeg og ditt indre Selv – mellom hjerne og hjerte – mellom det du tror
på dypt inni deg, i motsetning til anerkjennelsen i det ytre liv. Disse valgene er din test på veien mot det guddommelige i deg selv. Nyere forskning forteller oss at hvert eneste menneske på jorden som foretar slike valg og står fast ved dem, ikke bare har en direkte positiv virkning sine omgivelser, men faktisk
på universets og verdens videre utvikling. Her er det informasjon vi alle trenger å være klar over – for du er langt viktigere enn du nesten kan fatte.
16.00 OPPNÅ INDRE RO. Ved Keyhan Ighanian. Hovedrengjøring i meg selv, Vi har alle blitt utsatt for enorme føringer fra andre mennesker; mor, far,
lærere, venner og andre autoriteter, og vi har latt deres meninger og trossystemer bli våre egne. Det vil si deres program ble vårt program. Det fører til
at disse autoritetene, som sitter i førersetet som gamle programmer, fremdeles styrer våre liv som voksne Mennesket er som en lysfontene. Hvis vi ikke
utstråler som en lysfontene, da har vi lagt lokk over noe ekte i oss selv. Først deg selv, For å være i stand til å ta vare på andre mennesker må man først
lære å ta vare på seg selv og lære å elske seg selv. Du kan ikke forstå andre før du forstår deg selv. Det eneste verktøy som du har for å forstå andre, er
deg selv. Så graden av selverkjennelse øker graden av å kjenne andre. Når du klarer å ta vare på deg selv, da vet du hvordan det er å ta vare på andre.
17.00 DYREKOMMUNIKASJON – HVORDAN DU KAN LÆRE Å SNAKKE MED DYR: Sissel Grana er Norges mest kjente dyretolk. Hun arbeider
på heltid med å snakke med dyr og deres eiere, holder kurs for nybegynnere og utdanner dyretolker på Sigra Dyretolkskole. I dette foredraget får du
vite hvordan det er mulig å snakke med dyr. Du får høre hva dyr har fortalt til Sissel, blant annet om sin livsoppgave og forholdet til eieren. Og best av
alt: Du får vite hvordan DU kan lære å snakke med dyr!   Sissel Grana har lang erfaring med dyr, og er blant annet utdannet spesialpedagog, hundetrener og rideinstruktør. På Sigrasenteret jobber det flere dyretolker og andre behandlere. Sigrasenteret og team Sissel Grana har nettstedet www.sigra.no

ROM 16
12.00 NUMEROLOGI-NØKKELEN TIL SELVINNSIKT. Ved Numerologen Ivka. Numerologi er læren om tallenes kraft; dette er det eldste alternative
verktøy som kan hjelpe oss å bli bedre kjent med oss selv, eller våre nærmeste. På dette foredraget kan dere oppdage, hvordan kan navn og fødselsdato
påvirke vår skjebne, helse, valg av partner, valg av yrke osv. Numerologien kan være akkurat den nøkkelen, dere trenger til bevisstgjøring og til store
positive forandringer i livet. Ved hjelp av numerologi, selvhealing og tankenes kraft klarte jeg selv å komme meg ut av en alvorlig og «uhelbredelig»
sykdom. Denne teknikken kan jeg lære bort også andre i en vanskelig situasjon. Foredraget avsluttes med en kort introduksjon til kurskonseptet, som
jeg kaller «Bruksanvisning for livet», og som jeg holder i 5 forskjellige land.
13.00 FAMILIEPLASSERING. En ny revolusjonerende metode utviklet av SELVutviklingslæreren Inge Ås. Hvordan løsne uønskede forbindelser, slette de
indre stemmene om hva du kan og ikke kan, som egentlig kommer fra din familie og slekt? Hvordan få tilbake den gode følesen av at alt er mulig,
framtiden er åpen og himmelen er blå? Kjøp faghefte på foredraget og på standen til ILIANA-akademiet. Inge Ås og ILIANA akademiet er 30 år i år
og vil feier dette på Alternativmessa! www.iliana.no
14.00 ZENCOACHING - EFFORTLESS TRANSFORMATION: Å leve fra indre motivasjon, med glede, kraft og flyt. Med Roger Marklund. Zencoac-
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hing er en kraftfull og hjertebasert coachingmetode som forener et dypt indre fokus med effektiv og kreativ handlig. Å handle fra plikt og redsel heller
enn fra en indre motivasjon er en sikker oppskrift på å tappes for livslyst, livsglede, livskraft og kreativitet, og få stadig mindre kontakt med seg selv.
Hva skal til for å finne den indre drivkraften og livslysten, og leve i tillit, glede, kraft og flyt? Denne workshopen vil være en god introduksjon for deg
som vurderer å ta zencoaching-utdannelsen (se www.zen-coaching.com.) Kom gjerne og prat med oss på stand!
15.00 ÅNDER OG KLEBEÅNDER. Ved Asbjørn Fenne. Kva er klebeånder? Hvordan kommer de til meg og hvorda jeg hjelper dem vidare. Frivillige frå
salen vil få tilbud om å bli rensaet og healet. Avsluttes med healing frå salen.
16.00 KANGEN.NO - VANN ER IKKE BARE VANN! Ved Roger Guldahl. kangen.no leverer høykvalitets vannbehandlere, andre helserelaterte produkter
og kan komme med gode helseråd. Vi setter fokus på DEG og prøver å finne nøklene som skal til for at du skal få en bedre tilværelse. Vi brenner for
naturlige alternativer til behandling! Vi ønsker å fokusere på årsak og ikke på symptom! Kangenvann – Den naturlige veien til bedre helse! Drikk pHjustert vann og oppnå bl.a: Detox, superhydrering, bedre pH-balanse, antioksidanteffekt, vektreduksjon, redusert søtbehov mm.
17.00 OM STILL-POINT-BEHANDLING OG BIORESSONANS. Ved Lillian Hanson. Still-point skaper indre harmoni og ro. Finn det tille punktet,
oppnå bedre konsentrasjon og få det bedre meg deg selv. Jeg har kontakt med hjelpere og bruker blomstermedisin. Bioressonans: Jeg legger inn data i
bioressonans-maskin, som scanner ned på cellenivå. Gir behandling som følge av resultatet. Dette er en svært god behandlingform.

ROM 17
13.00 RAINBOW REIKI. En praktisk vei til spiritualitet, healing og selvutvikling som alle kan lære! Under foredraget demonstrerer vi spontanhealing der
du vil se resultatene med dine egne øyne! Reiki er et Japansk utrykk som betyr ”Spirituell livs energi”. Dr. Mikao Usui utviklet et system i begynnelsen
av 1920 der man bla. kanaliserer livsenergi (Reiki) gjennom sine hender for bruk til healing. Reiki helbreder gjennom å hjelpe de naturlige livsprosesser. Reiki kan ikke gjøre skade og kan derfor benyttes av alle etter man har gått gjennom en trening og initiering. I 1989 begynte Walter Lübeck å
utvikle Rainbow Reiki med tradisjonell Usui Reiki som fundament. Gjennom omfattende studier av røttene til Reiki, Sjamanisme, Feng Shui, meditasjon, state-of-the-art kommunikasjonsmetoder og spirituell psykologi/psykoterapi for personlighetsutvikling, utviklet han Rainbow Reiki som i dager
en verdensomspennende metode for healing og personlighetsutvikling. Walter Lübeck er en spirituelt opplyst og realisert mester som har skrevet25
bøker utgitt på over 20 språk og han er en autoritet innen alternativ medisin. Det som bla. kjennetegner Rainbow Reiki er praktiske og effektive
løsninger på konkrete problemer samt en målrettet personlighetsutvikling. Rainbow Reiki systemet har mange muligheter for videreutdanning og
spesialisering. Foredraget holdes av flere Lisensierte Rainbow Reiki Mastere som har intensive erfaringer med å forandre sitt eget og andres liv.
14.00 RAINBOW REIKI RYGGSØYLETERAPI. Sliter du med smerter i ryggen? Har du anspente og såre muskler i skuldre og nakke? Plages du med
hodepine eller migrene? Føler du deg sliten på grunn av ryggproblemer og stive muskler? I så tilfelle er du ikke alene med disse problemene. Muskelog skjelettplager er blitt en folkesykdom i Norge som koster samfunnet store summer årlig i sykefravær. Det finnes gode holistiske løsninger på disse
problemene! I dette foredraget deler vi nøklene til en sunn og frisk rygg! Rainbow Reiki Ryggsøyleterapi er en unik metode for å løse opp årsakene til
stive muskler og muskelpanser UTEN NOEN FORM FOR FYSISK MANIPULASJON ELLER KNEKKING. Gjennom å løse opp muskelspenninger i ryggen og nakken blir det mye lettere for ryggen og ryggvirvlene og finne tilbake til sin naturlige posisjon. Foredraget holdes av flere Lisensierte
Rainbow Reiki Mastere som har intensive erfaringer med å forandre sitt eget og andres liv.
15.00 SKAP ET LYKKELIG PARFORHOLD MED HJELP AV RAINBOW REIKI. Hvordan kan man benytte Rainbow Reiki til å skape et bedre og
meningsfullt parforhold, til å forstå partneren bedre og til å løse problemer i seg selv som medfører problemer i et parforhold? I dette foredraget vil jeg
fortelle om min egen erfaring fra mitt parforhold som nesten gikk i oppløsning. Vi levde sammen som venner, organiserte hverdagen som handlet om
økonomi, hushold, mat etc. men romantikken var borte. Vi begge var desperate etter å finne en løsning på problemene våre og deltok på en Rainbow
Reiki seminar. Der fikk vi lære metoder og filosofi for å helbrede problemstillinger i hver av oss som for eksempel: kontrollbehov, sjalusi, kommunikasjon og mangel på nærhet. Med aktiv bruk av disse teknikkene og veiledning av våre mentorer har vi funnet tilbake til kjærligheten og har skapt et
ekstremt lykkelig liv som vi tidligere bare kunne drømme om. Kanskje dette foredraget kan hjelpe deg til å skape et mer lykkelig og meningsfullt liv?
Foredraget holdes av Lisensiert Rainbow Reiki 2. Dan Mester Edina Elek Jørgensen
16.00 RAINBOW REIKI ASTROTERAPI. Om du ønsker å vite mer om hvordan du kan få effektiv healing av vanskelige problemer i ditt fødsels- og
årshoroskop er denne artikkelen midt i blinken for deg. Hvordan helbrede dine vanskelige konstellasjoner i et horoskop ved å kombinere Astrologi og
Rainbow Reiki? Hadde det ikke vært en drøm å kunne helbrede konflikter og problemer direkte i et horoskop? Hadde det ikke vært en drøm å vite
hva fremtiden bringer og forberede seg for den ved å ta styringen i eget liv? Hvis du synes dette virker interessant for deg inviterer jeg deg til dette foredraget. Helbred ditt horoskop direkte. Solarhoroskop og fødselshoroskop er et kart eller blåkopi som viser både dine utfordringer og talenter i livet.
Problemer som er der, slik som f. eks opposisjonen og kvadraturer, er noe ingen astrologer har kunnet helbrede direkte fra horoskopet tidligere. Med
denne metoden så lærer du å gå direkte inn på dine problemer og helbrede dem direkte i horoskopet. Som diplomastrolog med mange års erfaring
så har jeg tidligere bestandig hatt et problem med å kunne hjelpe folk direkte med deres problemer som viser seg i deres horoskop, dette var veldig
frustrerende både for meg og klientene. Selvfølgelig, som astrolog så kunne jeg hjelpe dem med disse endringene ved å veilede dem å gi dem praktiske
råd, gi dem Bach flower essenser, krystaller og lignende, men jeg hadde ikke muligheter til direkte å endre ting i horoskopet. På foredraget får du en
grundig innføring i hvordan RR Astroterapi kan endre en persons liv til det bedre ved å direkte gå inn å harmonisere fødsels eller solar horoskopet.
Foredraget holdes av Lisensiert Rainbow Reiki 2.Dan Mester Dr. Jarle Tollefsen, Ph.D
17.00 HVA OM NOE I DIN UNDERBEVISSTHET HOLDER PÅ VANSKELIGHETENE DU ØNSKER Å SLIPPE?   Etter mange år som utøver og
lærer av terapi og healing har jeg endelig funnet et verktøy og en healingkunst som gir raske og varige endringer. Dette vil jeg dele med deg her på messen.
Dette innebærer bl.a.: 1) at vår instinktive søken etter trygghet driver vårt underbevisste sinn til å holde på traumer, følelser og symptomer som den assosierer med overlevelse; 2) at vi ofte har ubevisste skjulte fordeler av å holde på mønstre og vanskeligheter vi bevisst ønsker å slippe; 3) at de fleste mønstrene
våre starter ved fødselen og skapelsen av oss som foster, og oftest er nedarvet og i vårt familiesystem; 4) at vi underbevisst / sjelelig har valgt opplevelser
og mønstre for å erfare og lære visse ting i dette livet; 5) en forståelse av hva som skal til for å få en varig endring i stedet for kun en midlertidig omgåelse
av mønsteret? Vi har en rask og enkel metode og healingkunst til å få en varig endring, få tilgang til ressursene dine og få med deg læringen. Når dette
skjer, vil du ikke være den samme lenger, men totalt transformert og i en naturlig ressurstilstand. Vi kaller denne metoden RPT (Referansepunktterapi).
Foredragsholder Azaris Fredriksen er Norges første og eneste lærer i RPT. Azaris holder kurs og gir private konsultasjoner.
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Søndag 24. november, 11.00 – 19.00
KAFÉSCENE
12.00 NATIVE SPIRITUAL MUSICAL CONCERTS WITH: J Reuben Silverbird. Son of a Nedhni Apache Wise Man and Cherokee Medicine Woman.
13.00 DEMONSTRASJON AV SPIRALTRENING – SPIRALLING. Ved Hans Johan Finne m.fl. Et treningsystem som koordinerer og balanserer deg
fysisk og mentalt.
14.00 MAGEDANS VED GRUPPEN PERIZADA. For booking og info se drammenmagedansskole.com.
14.45 TRON SYVERSEN: EN FREDFULL REISE I MUSIKK – musikk for avslapning og velvære. Tron Syversen jobber fulltid med å lage musikk for
avslapning. I løpet av de siste 10 årene har det resultert i 8 musikk-CD-er og like mange meditasjons-CD-er. Det brukes i utstrakt grad topp norske
musikere og ekte instrumenter og vakre melodilinjer og harmonier er i fokus. Meste parten av musikken er improvisert og har blitt til i nuet. Noen
stykker er laget til guidede meditasjoner, noen til malerier og dikt.
16.00 TAJI DEMONSTRATION. Bjarte Hiley & Pamela Hiley, Norsk Taijisenter.
16.45 MARCOS RODRIGUEZ – HELENDE TONER. Marcos lydterapeut og sjaman. Han spiller på tradisjonelle fløyter, monokord og andre instrumenter fra ulike urkulturer. På messen holder Marcos en seremoniell konsert.
17.30 NATIVE SPIRITUAL MUSICAL CONCERTS WITH: J Reuben Silverbird. Son of a Nedhni Apache Wise Man and Cherokee Medicine Woman.
18.15 TAIJI OG QIGONG-OPPVISNING med Ari Lindberg.

ROM 1
12.00 DIN EGEN INDRE HEALER. Et minikurs i healing, der du kan lære om din egen healende evne. Noen tror at det bare er noen få mennesker som
er født med selvhealende evner. Er det virkelig slik? Kom å bli med på en drømmereise. Vi går også gjennom litt teori etter øvelsen. ILIANA-lærere
Inger-Reidun Olsen og daglig leder Inge Ås.
13.00 KOM I BALANS GENOM NUMEROLOGI! Ved Annina Kyrklund, lärare i numerologi. När en människa byter namn och/ eller namnteckning
ändras hennes vibration och därmed hennes liv. Gladys Lobos har studerat numerologiska vibrationsförändringar i över 50 år och kommit på ett unikt
system för att hjälpa människor till ett bättre liv.
14.00 ZARATHUSTRA’S 5th Dimensional Quantum Healing. In this powerful, dynamic event, Zarathustra will open the portal to the 5th Dimension,
reconnecting you to Source Energy and building a bridge to your inner wisdom and Divine Self. Using active meditations, transformative spiritual
understandings, combined with high-frequency 3rd eye activations and shamanic healing to deeply alchemize your consciousness and heal your
mental, emotional and physical body, ultimately awakening you to 5th Dimensional vibrational frequency…bringing you back to that place of
silence and stillness within your being…where the «real you» exists. Founder of 5th Dimensional Quantum Healing and 5th Dimensional Quantum
Awareness, master healer, spiritual teacher, Zarathustra, started receiving downloads from entities identifying themselves as «5th Dimensional Guides»
turning his right hand into a High-Frequency Transmitter, giving him the ability to perform psychic surgery and third eye activations. By Divine
guidance, Zarathustra emerges to lead our consciousness to the 5th Dimension.
15.00 ZENCOACHING - EFFORTLESS TRANSFORMATION: DU ER PERFEKT SOM DU ER. Med Roger Marklund. Zencoaching er en kraftfull
og hjertebasert coachingmetode som forener et dypt indre fokus med effektiv og kreativ handlig. Hva skal til for å leve i aksept og kjærlighet til oss
selv og andre? Tendensen de fleste av oss har er å skulle forbedre oss, ønske at vi var litt anderledes enn vi er, at vi burde føle noe annet enn det vi føler,
osv. Denne holdningen bringer vi lett med oss når vi skal støtte andre mennesker som coach, terapeut, partner, forelder eller venn. Denne workshopen
vil være en god introduksjon for deg som vurderer å ta zencoaching-utdannelsen (se www.zen-coaching.com.) Kom gjerne og prat med oss på stand!
16.00 FYSISK MEDIUMSKAP VÅKNER PÅ NYTT. Fysisk mediumskap er en av de mest spennende former for mediumskap. Vi skal se på hva detter er
og hvordan man jobber med dette. Jeg tar deg med på en historisk reise for å se på noen av de mest spennende fenomen og medium gjennom tidene.
Foredraget vil være med André Kirsebom, medium, healer og leder av Norske Spiritualist Forening.
17.00 AVANSERT LESING OG BRUK AV KROPPSSPRÅK. Ved Daneel Foyer. Over 80% av vår kommunikasjon skjer gjennom kroppsspråk. Hva går
du glipp av? Britisk kroppsspråksekspert Daneel Foyer skal vise hvor utrolig mye kan kan lese fra frivillige og forklare hvordan du kan øke dine ferdigheter mye mer en du trodde var mulig. Jobber du med andre, er dette kunnskapen essensielt!

ROM 2
12.00 CLAIRVOYANCE-DEMOSTRATIONER. Ved John Calmar. Aura & chakra. Er dit liv blevet lidt tungt, mangler du inspiration og er kreativteten
forsvundet? Mangler du overskud til at gøre noget ved det? Så er dette foredrag det, du har brug for. Få ny energi til at forholde dig aktivt til det, der
sker omkring dig.
13.00 PARAMANANDA ISHAYA: NOTHINGNESS AND A PATH OF JOY. Når vi tar oss selv for alvorlig så forsvinner gleden fort. Veien til frihet kan
fort se ut som et stort mysterium som virker vanskelig å løse. Svaret er å glede seg over veien mens vi går. Spørsmålet blir da hvordan gjør vi dette?
Paramananda snakker om hvor enkelt frihet er og hvordan vi kan overvinne vanskelighetene vi støter på under vår spirituelle reise. En spirituell reise
krever dedikasjon men ikke alvor. Ved å utforske bevissthet kan vi fjerne hindringene som gjør at vi ikke ser at vi allerede er frie. Det er en deilig overraskelse å oppdage at det har aldri vært noe i veien for å oppnå det du ønsker deg. Og det beste av alt er at det er lett som bare det! Paramandanda er
en spirituell lærer fra Canada. Foredraget holdes derfor på engelsk.
14.00 DYRENE HJELPER OSS. Ved Merete Jacobsen. Å snakke med dyrene består i å virkelig lytte med hele din bevissthet. Merete Jacbobsen fikk i 2011
overta Flammehuset som er Norges eldste skole innen dyrekommunikasjon. Hun vil i foredraget fortelle hvordan dyrene kommuniserer med oss og
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hva de kan fortelle oss mennesker om sitt liv og livet rundt dem. Dyrene har en høyere bevissthet en du kanskje trodde?
15.00 MARIANNE BEHN: «NÆR LIVET - NÆR DØDEN OPPLEVELSER.» Innsikter og innspill fra min liv og fra min praksis som terapeut og
gründer av Krystallakademiet..
16.00 LISBETH LIND: TAKKET VÆRE INTUISJONEN FUNGERER LIVET! «The rational mind is a faithful server. The intuitive mind is a sacred
gift». Intuisjonen fungerer kontinuerlig uten vår vilje, men når vi merker den, gjør den sterkt inntrykk. Den er både mystisk og vanlig til samme tid.
Lisbeth deler sine erfaringer med hvordan intuisjonen opptrer på forskjellige måter, som tankeoverføring, magiske øyeblikk, meningsfylte sammentreff, kreativ inspirasjon og hvordan kroppen forteller deg hva den trenger. Og ikke minst; hva hindrer deg i å oppleve intuisjonen mer bevisst og hva
kan du gjøre for å styrke den? Et praktisk foredrag med mye nyttig informasjon til din intuitive hverdag.
17.00 HELT HYPNOTISERT. Ved Helle D. Broughton. Jeg viser frem og demostrerer hypnotiske fenomener.

ROM 3
12.00 KANALISERING OG HEALING DEMONSTRASJON – Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. 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 kontor både i Oslo og i Bergen.
13.00 TIDLIGERE LIV – JANET THOMPSON. Har du noen gang lurt på hvor din interesse for det spirituelle kommer fra? Janet Thompson mener å
kunne fortelle og forbinde deg med den du ha vært i dine tidligere liv?
14.00 FRA MITT OG UNIVERSETS HJERTE. Ved Birthe Romerheim. Jeg forteller litt om min reise frem til nå, der jeg også vil dele en clairvoyant mediumdemonstrasjon for publikum.
15.00 HVORDAN BRUKE ORAKELKORT, PENDLER OG KRYSTALLER I HVERDAGEN. Ved Camilla Ravna Johansen. På dette foredraget kan
du lære mer om hvordan du kan bruke orakelkort, pendler og krystaller som verktøy i hverdagen. Du får vite hvordan å velge blant de ulike mediene,
hvordan du innvier og renser dem og de ulike bruksområdene. Enten du er helt ukjent med disse verktøyene, eller er godt i gang med utforskningen
vil du bli inspirert av dette foredraget. Kursholder Camilla Ravna Johansen er en intuitiv samtaleterapeut. Hun har gjennom hele livet arbeidet med,
og interessert seg for krystaller, energiarbeide, healing og selvutvikling. Hun har blant annet arbeidet med medisinkvinner og -menn i Amazonas i
Brasil over flere år. Andre lærere som har inspirert og deltatt på hennes reise er Denise Linn, Chandra Lacombe, medisinkvinnen Dona Francisca (også
kjent som Wavacuru av Arara stammen fra brasilianske Amazonas), Ann Weiser Cornell, Kailash Kokopelli med flere.
16.00 MITT LIV OG MINE OPPLEVELSER SOM MEDIUM. Ved Anita Helen Rasmussen: Mitt liv som medium, fra det startet 4 år gammel til i dag.
Om veien fra da livet mitt fikk en bråstopp i 2009 og det som skjedde etter det. Om mine evner og deltagelse i «Jakten på den 6. sans».
17.00 SYNSK TEGNING AV HJELPERNE I ÅNDEVERDEN. Med formidling av beskjeder. Ved Adele Leyha og Naomi Sol i foreningen Mediumskap i
Drammen. Ønsker du kontakt med hjelperne dine? Mediumskap i Drammen er en forening som jobber for å fremme spiritualismen gjennom åndelige kvelder, foredrag og kurs.

ROM 4
12.00 HVORDAN OPPSTÅR MEDIALITET? Det snakkes og skrives mye om det, men få kan forklare hvordan medialitet er mulig. Annika Radlöv
og Tuula Partanen, forfattere av Åndenes rike og selv mediale, presenterer åndeverdenens forklaring på medialitet og tar oss med på en felles guidet
healingmeditasjon med Bruno Gröning (1906-1959), av mange regnet som Tysklands svar på Marcello Haugen. Boksignering på Energicas stand etter
foredraget.
13.00 LILLI BENDRISS – TETT PÅ… Lilli deler av sin unike erfaring. Hun avslutter med en transekanalisering, med informasjon til gruppen som er tilstede. – For meg handler livet om å knytte den materielle hverdag sammen med den åndelige, slik at jeg hver eneste dag kan få utnyttet mitt potensiale
maksimalt. Jeg liker å kalle meg «livsveileder» og arbeider som kanal eller et medium gjennom kontakt med en åndelig verden. Lilli Bendriss er kjent
fra blant annet «Åndenes makt» og «På den andre siden» på TV Norge. Hun har også forfattet boken «Gaven» og vært medforfatter av «Bevissthetsskiftet».
14.00 I MØTE MED JORDENS HEALINGKRAFT: Stor healing-seanse med Kjetil Andrè Jacobsen. Kjetil Andrè Jacobsen holder Healing-Retreats både
i utlandet og i Norge. I 2013 var to grupper ved Bosnias Pyramider, og opplevde å åpnes i sin indre kraft i møte med jordens kraft og forhistorisk
visdom. I 2014 settes det opp nye Healing-Retreats, blant annet til Tenerife og hvor en portal for den nye jorden åpnes! Under denne healing-seansen
tas du med på en reise inn i den uendelig sterke healing-kraften som hviler i jorden vår. Du får kjenne pyramidenes levende frie energi i kroppen din,
og hvordan den indre jordens kraft kan gjenforenes med den indre kraften i din egen kropp. Svært dyp healing!
15.00 MEDIUM-DEMONSTRASJON: Jennifer MacKenzie er et medium for publikum i salen, hvor hun ser, mottar, overbringer beskjeder og hilsninger
fra personer som har «gått over», eller fra deres guider, m.m. Hun er healer, hypnoterapeut og et internasjonalt anerkjent trance- medium. Hun er
engelsk, men har nå flyttet til Spania hvor hun har sitt virke.
16.00 JON SCHAU, KOMIKER OG FORFATTER: «NATURLIGHET, NATURLIGVIS.» Hvem er vi?» Et spørsmål mennesker har søkt svaret på siden
tidenes morgen. Spørsmålet er om det er det vi leter etter? Er målet å finne det teoretisk perfekte menneske? Er dét vi egentlig leter etter rett foran
nesene våre hele tiden? Eller kanskje rett bak? Er sannheten om oss at vi er de vi er, og at vi blir noe annet enn det ved å søke å bli teoretisk perfekte
istedenfor å bare være oss? Bruker vi så mye krefter på å være riktige at vi blir helt unaturlige av det? Jon sier han ikke har noen anelse, og at det faktisk
er svaret vi leter etter: «Bli en som ikke vet, så blir du naturlig levende». Hørt det før? Nei? Kom, da vel. Vi lover et spennende foredrag helt utenom
det vanlige.
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12.00 BIODANZA HEART IN MOTION – Kristine Tjensvoll og Jacek Orasinski. Hva er det å være levende ? Hvordan kan jeg på best mulig uttrykke
meg selv og være min naturlige essens som realiserer drømmene mine? Biodanza er en god medisin til vår tid, en mulighet til å gi slipp og transformere
stress inn til vitalitet, livsglede og kreative uttrykk. Mange opplever å komme hjem gjennom dansen som naturlig åpner oss for å føle mer, komme
nærmere livet, utfolde oss mer og feire livet sammen med andre. Fra tilstedeværelsen kommer alt, tilnærmingen til de dypere sjelsaspekter i oss selv,
våre sjelsoppgaver, vår Spirit blir levende og hjertet ekspanderer.- Put yourself out there, open wide and add more nectar to your existence ! Du trenger
ingen forkunnskaper i dans, der ingen trinn skal læres. Du trenger kun ett pulserende hjerte, ønske om å åpne mer opp til ditt høyere selv og ett ja
takk til livet!
13.00 DAO NOW WITH TAIJIQUAN - 30 years of Now Way in Norway: Pamela Hiley, Director Norsk Taiji Senter.
14.00 TROMMESEANSE & TROMMEHEALING! Med NewJana
15.00 BAHA’I OG HELSE. Helse henger sammen med livsførsel, holdninger og åndelighet. Baha’i-religionen har en rekke læresetninger som har stor betydning for individuell helse.Foredraget vil bli holt av Mehran Jazbani som er lege på Ullevål sykehus med spesialisering på hjertesykdommer. Mehran er
noe av en spesialist på baha’i-skriftene og er særlig interessert i åndelige aspekter ved helse. Ved Bjørn Hubendick, Baha’i-samfunnet i Oslo.
16.00 FORSKNING PÅ MEDISINPLANTER. Torunn Stangeland forteller fra sitt doktorgradsarbeid på mat og medisinplanter i Uganda,
hvor hun blant annet startet en planteskole for medisinske trær. Hun intervjuet også tradisjonelle fødselshjelpere om hvordan de
bruker planter ved sykdom, og analyserte noen planter som blir brukt mot malaria. Hun vil fortelle litt om sommerens dyrkingsforsøk på Artemisia annua, som inneholder artemisinin, det mest aktive stoffet mot malaria i dag. Planten har også vist seg å være
effektivt mot andre parasittsykdommer både hos mennesker og dyr.
17.00 MAGORDRUM: Concert.

ROM 6
12.00 BLODETS HEMMELIGHET. Mat og åndelig Utvikling. Ved Christopher Vasey. Hva er den sanne rolle av blodet? I dag har vitenskapelig forskning
rykket ned rollen av blodet til å være kun fysiologiske. Men er oppgaven av blodet begrenset til bare vanning av vevene? I denne forelesningen vil
Christopher Vasey demonstrere, med flere støttende eksempler, at rollen av blodet er ikke bare å gi næring til cellene, men det fungerer også som en
bro eller tilkobling element mellom menneskets fysiske kropp og den immaterielle ånd (sjelen). Christopher Vasey er en sveitsisk naturlege, forfatter
og foredragsholder. Forelesningen er på Engelsk.
13.00 THE BODYLANGUAGE. Ved Wenche Tømmervik. The Bodylanguage handler om kroppens språk og å lære seg naturlig forståelse av hvordan
forteller deg hva den trenger. Din egen kontakt med din kropp, eller en venn/klient så du kan forløse spenninger, traumer og energibaner i klem. La
kroppen guide deg, lær deg å kommunisere med kroppen og sjelen. Utvikle dine evner som behandler.
14.00 EN GJENNOMGANG AV KORNSIRKELSESONGEN 2013. Eva-Marie Brekkestø forfatteren av de eneste skandinaviske bøkene om kornsirkelmysteriet, gir oss en oppdatering på sesongens kornsirkler.
15.00 HJERTEFORBINDELSE – VEIEN TIL SANN KRAFT. Om å leve fra hjertet. Ved Anette Hervik Nilsen.
16.00 FILM: Introduksjon til film v/ Solveig Rannestad m.fl.Tittel på film: Sant Liv i Gud. Ved Vassula Rydén, en gresk nortodoks mystiker. Beskrivelse av
film: Vassula Rydén, en gresk ortodoks mystiker, forteller om sine åpenbaringer av Gud, om møter med skytsengelrn Daniel og om hennes møter med
Jesus Kristus.
17.00 DIN MENTALE OG FYSISK BALANSE – GJENNOM MATTILSKUDD. Ved Stein Kvalheim. Ordet lingzhi, på kinesisk, betyr «urt av åndelig styrke», og har også blitt beskrevet som «sopp av udødelighet». Kjent i Østen i 4000 år. I Japan kalles soppen for Reishi - et navn fra den antikke
gudinnen for Helse, Livet og Evig Ungdom. Du får oppleve selv hvordan du med fysiske teknikker kan endre din tilstand på noen få minutter, og
oppleve hva kosthold kan endre din livsopplevelse og tilstedeværelse.

ROM 7
12.00 SJELENS UDØDELIGHET. Kontakt med de døde. Et kristent perspektiv. Ved Liv Hegle, lærer og teolog, ansatt i dialogorganisasjonen Areopagos.
Areopagos ønsker å være en organisasjon som skaper møteplasser der mennesker med ulik tro, tradisjon og livssyn treffes og snakker sammen. På dette
seminaret vil vi spørre: Hva skjer etter døden? Hvor er de døde? I enhver begravelse sier presten: Av jord er du kommet, til jord skal du bli, av jorden
skal du igjen oppstå. Hva mener vi med disse ordene? Har vi eller er vi en udødelig sjel? Hva i oss blir til jord, og er det noe som lever videre? Undersøkelser i England viser at opp mot 50% mener at de har hatt kontakt med en avdød i en sorgfase. På dette seminaret vil vi ta for oss ulike måter å se
på døden og kontakt med de døde.
13.00 BOWEN TEKNIKKEN stimulerer kroppens egen evne til å helbrede seg selv. Informasjon om Bowen Teknikken for akutte og kroniske belastningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel- og skjelettsystemet samt stimulerer blod- og lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet til å restituere seg
raskere. Som regel er 3-4 behandlinger tilstrekkelig for at sykemeldte kan gå tilbake til jobben. Komplementærbehandlingen er helt unik og er en meget
skånsom og dyptvirkende terapiform. Målgruppe: Alle som føler ansvar for egen helse og som ønsker en bedre livskvalitet. Foredrag ved Vibeke Brems.
14.00 FENG SHUI - økologi på avansert nivå. Ved Reni Aleksandra Hagen. Heksagrammene i I Ching, det helt enestående fundamentet i autentisk, klassisk feng shui, er et slående vitnesbyrd om tidlige tiders økologiske tankegang. De 64 heksagrammene kalles også «universets DNA», og gir både forklaringer på hva som skjer omkring oss og med oss i livet, og rettledninger om hvordan vi bedre kan mestre tilværelsen og sørge for å være på rett sted
til rett tid. Eksperter kan fortelle om en unik samklang mellom I Chings heksagrammer og det menneskelige DNA-et, noe som kan gi forklaringen
på de presise spådommene det er mulig å stille ved hjelp av kommunikasjon med I Ching (”Forandringenes bok”, også benyttet som orakel). I feng
shuien spiller heksagrammene en sentral rolle i arbeidet med å skape de aller beste forutsetningene for god energetisk flyt i en bolig eller i en bedrift.
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Med kirurgisk presisjon kan fengshuieksperten finjustere energiene og skape et best mulig samsvar mellom klientens eget heksagram og boligens.
Den opprinnelige, autentiske feng shuien er energetisk healingarbeid på avansert nivå. Feng shui er både rom og tid, noe som også gjør det mulig å
forebygge uhensiktsmessigheter forbundet med en bolig eller bedrift både nå og i fremtiden. Ved hjelp av strukturelle endringer kan den energetiske
balansen oppnås i form av støttende ryggdekning og en ny åpning for kanskje helt uante muligheter. En fengshuiekspert som kjenner sine heksagrammer, kan for eksempel hjelpe et par som sliter med barnløshet, eller en butikkeier som sliter med dårlig omsetning – ved ganske enkelt å flytte en seng
eller et kassaapparat. Feng shui er med andre ord så utrolig mye mer enn interiør, farger og symboler. Eksperten på autentisk feng shui er i stand til å
analysere ethvert fenomen i en omkrets på 360 grader omkring klienten og boligen. Hver eneste retning rommer spesiell informasjon, som kan utnyttes eller unngås, alt etter klientens behov.
15.00 LILIAN HANSON – TERAPEUT OG KLARSYNT. Lilian har jobbet som psykiatrisk hjelpepleier, men har også 20 års erfaring innen den alternative verden. På messen tilbyr hun: Healing, helbreder/klarsynt og Still Point, som går ut på å finne det stille punktet i seg selv. For så å finne ro og harmoni og å komme i balanse. Øker konsentrasjonen. Til dette bruker hun også blomsteressenser (vibrasjonsmedisin) og har også kontakt med hjelperne
dine som guider. Bioressonans: Klientens data legges inn i en liten maskin, sammen med en hårprøve. Scanner så denne helt ned til cellenivå. Hun
leser da av det som kommer frem, diskuterer med klienten og behandler med maskinen.
16.00 MINDFULLNESS, KJÆRLIGHET OG RELASJONER. Ved Kirsten Azuka Henriksen. Vi lever i en tid med store forandringer, i den ytre verden
og i vårt indre og denne forandringen utfordrer oss til å jobbe mer bevisst med oss selv. Og det jeg ser på som noe av det viktigste vi må ta tak i er
relasjonene våre. Vår virkelighetsoppfatning ift relasjoner er i ferd med å endre seg. Flere og flere forstår at vår nære familie er mennesker som reflekterer tilbake det vi trenger å speile i oss selv. Vanskelig JA, men slik er det faktisk og da blir det ekstra viktig å skape «fred» i egen familie, der ufred har
fått råde. De viktigste relasjonene vi må jobbe med er våre forfedre. Gjennom tilgivelse åpnes Ditt Hjerte! Mindfulness, årvåkenhet, oppmerksomhet,
tilstedeværelse er bl.a. «nøkler» som kan hjelpe Deg å bli mer bevisst og å leve mer i Nuet og ta ansvar for egne valg. Aksepter deg selv nøyaktig som
du er. Aksepter dine følelser. Observer dine tankemønster. Møt din frykt. Lev i nuet... Lær deg å tilgi – andre og deg selv– og dette vil lede deg til
Kjærligheten i deg selv! Oneness Blessing Healing og Creating Seven tools er også viktige «nøkler» som kan hjelpe Deg å øke bevisstheten og hjelpe
deg videre på din reise i livet! Jeg vil dele informasjon med dere og det vil bli overføring av healing-energier!
17.00 KANALISERING OG MEDIUMSEANSE. Berit Lillian Lund. Om hvordan min vei ble til, og hvordan jeg kan hjelpe deg med å finne din vei.
Finne din egen hjelper, åpne opp for klarsyn og en høyere viten. Har hjulpet MANGE! Og er glad om jeg får hjelpe deg, velkommen.

ROM 8
12.00 ELECTROMAGNETIC STRESS. Dr Ivan U. Ghyssaert show you how easy it is to protect yourself from all-invading electromagnetic stress & other
negative energies such as enviousness and traumas. Various persons from the audience can be tested kinesiologically. Even unbelievers become convinced.
13.00 COLOURSCOPE DIN GÅVA OCH UTFORDRINGAR. Ved Heresa Blomqvist. Hur färger påverkar oss vaje dag
14.00 Betydningen av å bli sett. Ved Karine Skinner og Marie Rørvik. Hva skjer når vi ikke blir sett for våre behov og potensialer? Hvordan kan vi se
hverandre slik at vi kan bli empatiske, livsglade, skapende og bidragsytende mennesker? Vi er relasjonelle vesen og trenger hverandre for å integrert
alle aspekter av oss. Vårt bidrag bygger på et anerkjent verdisyn og kommunikasjonsmetode, som kan hjelpe oss til mer bevissthet om vår funksjon,
hvordan styrke kontakten og hvordan vi kan framelske våre potensialer. IVK Norge.
15.00 SJELENS SANSER / SKIFTET HAR SKJEDD. Ved Per Henrik Gullfoss. Visste du at vi har ett sjelelig sanseapparat, på samme måte som vi har ett
fysisk? Det å følge sjelens sanser er det som fører oss ditt vi vil. Til ett liv i kjærlighet, glede og dyp mening. Vi står foran et sprang i utvikling som er
av samme størrelsesorden som spranget fra instinktiv bevissthet til individuell bevissthet. Alt er forandret. Det eneste du trenger å gjøre for å se det er å
skifte perspektiv. Ditt arbeid er å skifte utkikkspunkt i ditt eget indre og betrakte verden og deg selv fra sjelens synsvinkel.
16.00 ALT SOM SKJER I LIVET SETTER SPOR I SJELENS LANDSKAP. Noen av mine spor satt så dypt i sjelen, at de var vanskelig å oppdage. Å møte
veggen ble starten på veien ned i den dypeste delen av sjelen. Der oppdaget jeg et hat til gutten som sto bak den verste mobbingen. Hatet måtte bearbeides, slik at livet kunne gjenopprettes. Underveis møtte jeg mange mennesker som gav meg mentale redskaper og mulighet til egenutvikling og ny
livslyst. En læring for livet, som førte til forsoning og tilgivelse med mobberen, og samtaler med mennesker som strever med eget liv. Et foredrag med
åpning for spørsmål og dialog, av Jan Olav Mjøs.
17.00 HVORFOR BLIR VI SYKE? Hvorfor har Vesten livsstilssykdommer og lite i Østen? «Mat som gjør oss syke», «akutt & kronisk» «Unik behandling
osm har fungert optimalt i 25 år». Ved helhetsterapeut / Coach Reidun Syversen, Helse - Allergi & Opplæring Senter, Torvbyen, Fredrikstad www.
helhetsterapeut.no

ROM 9
12.00 NUMEROLOGI-NØKKELEN TIL SELVINNSIKT. Ved Numerologen Ivka. Numerologi er læren om tallenes kraft; dette er det eldste alternative
verktøy som kan hjelpe oss å bli bedre kjent med oss selv, eller våre nærmeste. På dette foredraget kan dere oppdage, hvordan kan navn og fødselsdato
påvirke vår skjebne, helse, valg av partner, valg av yrke osv. Numerologien kan være akkurat den nøkkelen, dere trenger til bevisstgjøring og til store
positive forandringer i livet. Ved hjelp av numerologi, selvhealing og tankenes kraft klarte jeg selv å komme meg ut av en alvorlig og «uhelbredelig»
sykdom. Denne teknikken kan jeg lære bort også andre i en vanskelig situasjon. Foredraget avsluttes med en kort introduksjon til kurskonseptet, som
jeg kaller «Bruksanvisning for livet», og som jeg holder i 5 forskjellige land.
13.00 JOHAN ERLE: De viktiga tarmbakterienra.
14.00 HELLIG LYSGEOMETRI – nøkler som skaper ressonans både på indre og ytre plan. Ved Jon Asle Rivelsrud.
15.00 OM JORDSTRÅLER, VANNÅRER OG FORSTYRRENDE ENERGIER. Ved Gaute Hadland, Norsk Kvistgjengerforening. Kunnskap om temaet
utvikles og utvides, hva mener vi idag å kunne si om hva jordstråler er og hvordan en kan innrette seg for å unngå forstyrrelser og skadelig påvirkning?
Virker «skjerming», eller er andre tiltak bedre? Gaute Hadland er ingeniør, og har i flere år arbeidet med jordstråler og forholdet mellom disse og helse.

Alternativmessen 2013 27

16.00 ØYVIND SOLUM: MILJØPARTIET DE GRØNNE – grønn helhetstenkning og en ny retning for Norge! De Grønne har fått
sin første stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, og er i full gang med å utfordre det som har vært den rådende politikken i Norge.
Samfunnsutviklingen har i stor grad vært styrt av kortsiktige interesser som nå er i ferd med å kaste både Norge og verden inn i kriser
innen klima, miljø, økonomi og en rekke andre felt, slik at en betydelig kursendring må til om vi skal sikre et godt samfunn for fremtidige generasjoner. Øyvind Solum vil gå gjennom noen av hovedsakene for MDG, og vise hvordan han ser en rød (eller kanskje grønn!) tråd gjennom sitt engasjement både tidligere og nå i De Grønne. Viktige inspirasjonskilder har vært blant annet Mahatma Gandhi og Arne Næss, men den grønne bevegelsen
omfatter også mange andre strømninger. MDG vil innføre mål for livskvalitet og økologisk bærekraft som utviklingsmål for samfunnet, i stedet for
videre økonomisk vekst, som uansett ikke gjør oss lykkeligere. Økologisk bærekraft er helt sentralt i den grønne ideologien, sammen med et globalt
perspektiv og et generasjonsperspektiv. Kom for å høre mer om hvordan du kan bli en del av den grønne bølgen, og bidra til en mykere overgang til
bærekraftsamfunnet. Øyvind Solum er tidligere redaktør for Magasinet Visjon, grunnlegger av Alternativt Nettverk og nå kommunestyre-representant for MDG på Nesodden. Han var 1. kandidat for Akershus MDG ved stortingsvalget. Han var i mange år ansvarlig for alternativmessene i Oslo,
Bergen og Trondheim, og sentral i Holistisk Forbund.
17.00 REIJUKIDO (UNIFIED REIKI), its background, and its purpose. In this lecture, Bianca Tjore will speak about Reijukido (also called Unified
Reiki), its background, and what we can use it for. Reiki is not religion and is for all, but Reiki has buddhistic roots, which we will take a look at
here. Over time, Reiki has been divided into several lineages. In Reijukido, several Reiki lineages has been merged into one again. Reiki is the life
force, and its main purpose is to restore and maintain equilibrium, or balance, with compassion as foundation. Reiki’s healing capabilities comes
from this balancing characteristic. Many people regard Reiki as a healing method or a method for stress relief, but Reiki is much more than that.
We say that Reiki is «more than healing» . It strengthens your compassion, and may also guide you to other aspects of life, by attracting what you
need and repelling what you don’t need, and bring calmness, clearliness, and tranquility. It also reveals the importance of being a “channel”. Reiki
was rediscovered in Japan more than 90 years ago by Mikao Usui. Bianca Tjore is based in Oslo and performs classes in all levels of Reiki (under
the name Labikwil), and also works with magick, ritual design and bank clearing. She emphasis control over own life, based on focus and intent,
compassion, and centering. See www.labikwil.com. She is affiliated with a school for ancient magick, in Colorado.

ROM 10
12.00 HVA OM NOE I DIN UNDERBEVISSTHET HOLDER PÅ VANSKELIGHETENE DU ØNSKER Å SLIPPE?  Etter mange år som utøver og
lærer av terapi og healing har jeg endelig funnet et verktøy og en healingkunst som gir raske og varige endringer. Dette vil jeg dele med deg her på
messen. Dette innebærer bl.a.: 1) at vår instinktive søken etter trygghet driver vårt underbevisste sinn til å holde på traumer, følelser og symptomer
som den assosierer med overlevelse; 2) at vi ofte har ubevisste skjulte fordeler av å holde på mønstre og vanskeligheter vi bevisst ønsker å slippe; 3)
at de fleste mønstrene våre starter ved fødselen og skapelsen av oss som foster, og oftest er nedarvet og i vårt familiesystem; 4) at vi underbevisst /
sjelelig har valgt opplevelser og mønstre for å erfare og lære visse ting i dette livet; 5) en forståelse av hva som skal til for å få en varig endring i stedet
for kun en midlertidig omgåelse av mønsteret? Vi har en rask og enkel metode og healingkunst til å få en varig endring, få tilgang til ressursene dine
og få med deg læringen. Når dette skjer, vil du ikke være den samme lenger, men totalt transformert og i en naturlig ressurstilstand. Vi kaller denne
metoden RPT (Referansepunktterapi). Foredragsholder Azaris Fredriksen er Norges første og eneste lærer i RPT. Azaris holder kurs og gir private
konsultasjoner.
14.00 THE RECONNECTION og RECONNECTIVE HEALING. Ved Line Beck. Eric Pearl, en amerikansk kiropraktor, ble kanalen som denne fantastiske healingformen kom til i 1993. Siden da har mer enn 75.000 mennesker over hele verden deltatt på hans seminarer og selv lært å bruke disse
unike frekvensene på andre og seg selv. Disse helbredende frekvensene er «smittsomme», overføres mellom alle som kommer i kontakt med dem, og
resulterer svært ofte i healinger som må betegnes som mirakuløse. Dette bekreftes ved den omfattende vitenskapelige forskningen som er utført i de
senere årene. Eric Pearls bok «The Reconnection.Heal others. Heal yourself», på norsk nå i fjerde opplag som «The Reconnection. Vekk din indre
healer», er oversatt til 37 språk. I høst kom hans andre bok på norsk «Solomon snakker om å gjenforenes med ditt liv». Line Beck er Nordens eneste
Associate Instructor, og har i flere år reist verden rundt og undervist sammen med Eric Pearl. I tillegg holder hun selv Nivå III kurs i Skandinavia.
Hun vil her fortelle om Reconnective Healing, hva som gjør den unik, og gi demonstrasjoner på noen frivillige blant publikum.
15.00 SPIRALING-SPIRALTRENING. Ved Hans Johan Finne. Spiraltrening Spiralling er en ny treningsform utarbeidet av Hans Finne. Hans er visepresident i Tai Chi Federation of Europe og har instruert i Tai og Chi Gong mer enn 25 år og er en av nestorene i Norge. Han har selv samlet mye
av sin erfaring i den nye treningsformen Spiraling. Dette er en enkel treningsform som inneholder de samme elementene av nevromuskulær trening
som Qiging og Tai chi. I tileggg til og styrke den den indre kjernen av kroppen er også et element av lett vektrening med i denne formen. Dette gjør
at i tilegg til god kjernemusklatur får du også lange og slanke muskler. Alle bevegelsene lages i spiralform, noe som binder kjeder av muskler sammen
og kroppen fungerer i stor grad som en enhet.Hans har også erfaring som karatetrener i Oslo politiets karateklubb og er nå pensjonert lensmann. De
siste seks år har han viet til og utvikle denne treningsformen samt gi behandlinger i kranio sakral terapi. Hans er utdannet i Kranioskaral terapi ved
Stanlye Rosenberg institutt i København. (Hans sier at i Spiraltrening inngår to av de såkalte «hemmelighetene i kung fu». Chi (elektromagnetisk
energi) og spiralbevegelser. På mitt foredrag vil du få en følelse av Chi energien. Vidre vil vi vise deg noen øvelser slik at du selv får oppleve hvordan
treningsformwen virker. I tilegg til å få kontakt med ditt indre system utvikler dette systemet også dine muskler til og bli lkange og slanke.
16.00 SIVILISASJONEN PÅ VENUS OG DERES HJELP TIL OSS. Hvem kommer derfra og hvordan ser de ut? Hvorfor besøker de oss og hvordan
manifesterer de seg på vårt plan? Noen eksempler: Valiant Thor, Omnec Onec, Orthon og Vivenus. Hvilken forbindelse har denne sivilisasjonen
med oss mennesker? Ved Terje Wulfsberg.

ROM 11
13.00 ÅNDER I HUS OG PÅ BESØK HOS DEG – Foredrag med spørrerunde. Lær mer om hvordan åndeverden fungerer. Hvorfor kommer de på
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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.
ØNSKER DU Å LÆRE UNIVERSIELL HEALING? Ved Naomi Sol. Universell Hvit Tids Healing – med englene og våre lysskip. Denne healingen
er i samklang med mennesket, og er tilpasset etter dets forutsetninger og behov for å gi og ta imot healing. Du får også sterk kontakt med dine hjelpere, engler og andre vesener i universet. Foredraget avsluttes med øvelser for å åpne opp intuisjonen.Naomi Sol er født med sine evner, og sett siden
hun var 5 år. Naomi Sol, Supreme Teacher og hovedlærer for Universell Hvit Tids Healing i Norge. Hun er kjent gjennom media.
LAMA LOBSANG DAKPA: The importance of tibetan buddhism and philosophy, and about the human rights situation in Tibet. In this lecture, lama
Lobsang will speak about the importance of tibetan buddhism and philosophy, and about the human rights situation in Tibet. He is a tibetan geshe (the
highest academic degree in the tibetan tradition, equivalent to PhD in the West), and has formerly lived as a monk in HH Dalai Lama’s monastery Namgyal, which is located in the village of Dharamsala, in the Indian part of Himalaya’s hills. There he studied buddhist philosophy and mental wisdom for 15
years. Lama Lobsang is educated in Tibetan Buddhism, within the Mahayana tradition. Already in Tibet he was given education in massage by his teacher
Lama Gawla. Lama Lobsang has long experience of various healing-types. He is based in Stockholm, but travels to many countries in Europe, where he
give teachings. He also comes regularly to Oslo and Hamar, where he is having meditations, giving teachings, and performing tibetan healing-massage.
See www.menla.se. Compassion is the core of tibetan culture. The tradition and techniques to fill the heart with true compassion for all living beings has
been carried on from generation to generation by philosophy, yoga, massage, and attitude of life.
MINIKURS I TRANSMISSION-MEDITASJON ved Anne Marie Kvernevik. Transmission meditasjon er en ny form for gruppemeditasjon, spesielt
tilrettelagt for Den nye tidsalder. Meditasjonen er for deg som ønsker å gjøre en tjeneste for verden, samtidig vil den bidra sterkt til din personlige
vekst. Ingen forkunnskaper er nødvendig.
VÅRT MODERNE PARADIGMSKIFTE INNEN HELSE OG MEDISIN. Dr. med Amir Mofateh. Kvantemedisin er læren om kroppens cellekommunikasjon, og metoder for å bruke kroppens informasjonssystem til å lese av og gjøre korreksjoner ved hjelp av datastyrt apparatur. Daglig leder
i Klinik for Helhetsterapi, Amir Mofateh, skal forklare de kvantemedisinske teorier, samt vise hvordan de ulike apparatene fungerer til å finne ut av
konkrete ubalanser og løse både fysiske og psykiske problemer. Med revolusjonerende nye apparater innen kvantemedisin, kan man sende frekvenser
til kroppen som trigger helbredelsesfunksjoner direkte. Dette gir muligheter for å behandle helt uten bivirkninger, og med ekstremt gode resultater.
Flere millioner kvantemedisinske behandlinger verden over har vist at man kan hjelpe kroppen med både hverdagsplager, akutte betennelser, kroniske
problemer, og en del alvorlige problemer, i tillegg til å optimalisere en ellers frisk kropp.

ROM 12
13.00 MIKROBØLGESTRÅLINGEN SIN PÅVIRKNING PÅ VANN OG MENNESKER. Ved Jan Frandsen, Solsikken
14.00 POLYNESISK MASSASJE Lomi Lomi Nui fra Hawaii og PeLoHa fra Australia. Ved Michal Sedzik. Presentasjon av Makia Senteret og hva vi driver
med. Massasjer fra Hawaii, Australia og andre massasjeteknikker med med healing. Kort visning av Lomi Lomi Nui massasje teknikk.
15.00 DET GUDDOMMELIGE OG BEVISSTE UNIVERS; Vitenskapen blir «Alternativ». Akashaskolen holder her et foredrag om Darwinismens
utfordringer. Og det er vitenskapens egne metoder som avslører at «Gud» finnes... Om du kaller det Gud, Supreme Being eller Source spiller ingen
rolle. Men troen på og erfaringen av at det finnes en intelligens som påvirker vår tilværelse på jorden har eksistert i all tid. Det har også blitt benektet
i enhver tid. Vitenskapen sto lenge sterkt i sin overbevisning om at de kunne forklare det overnaturlige på en slik måte at det viste seg å være et mekanisk univers etter fysikken, kjemiens og matematikkens lover. Og nå viser det seg at den premiss som Darwin la til grunn for at vi skulle følge hans
teorier ikke er oppfylt. Vi er inne i en tid der vår forståelse av virkeligheten blir mer og mer spirituell og vi har større påvirkning på vår egen skjebne nå
enn noen gang! Vær din egen lykkes smed!! Foredraget holdes av Birgitte van der Heijden-Michelet.
16.00 YOGA LIVSSTIL OG MEDITASJON. Lær mer om Yoga livsstil og meditasjonsteknikker som kan forandre livet ditt! I den mer enn 5000 år gamle
Vediske visdommen kan du finne svar på mange spørsmål og løsningene til mange problemer. Yoga livsstil hjelper deg til å oppnå god fysisk helse, ro i
sinnet og hjertet. Kom og lær disse enkle og effektive meditasjonsteknikkene som du kan bruke i hverdagen. Ved Ananda das fra Oslo Meditasjonsskole.

ROM 13
13.00 LATTERYOGA – GIR DEG GLEDE OG ENERGI! Ved Herdis Dyvik. Latteryogabevegelsen har spredd seg til mer enn 60 land på kloden. Den
indiske legen, Madan Kataria, har satt i gang The International Laughter Yoga School. Latteryooga består av pusteøvelser, tøy og strekk-øvelser og lekfulle øvelser som stimulerer lattermusklene. Forlenger en god latter livet? I alle fall er det viktig og ha en humoristisk innstilling til tilværelsen - dette er
vitenskapelig bevist. Kom og hør om dette på foredraget mitt!
14.00 LÆR Å TOLKE DINE MYSTISKE DRØMMER! Minikurs. Vil du vite hva drømmene forteller deg? Vil du ha en modell for tolkning, slik at du
kan tolke dine egne og andres drømmer? Du kan få mye nyttig informasjon via drømmene dine. I minikurst får du en oversikt over drømmetyper,
drømmesymbolikk og hva som er drømmens X-faktor. Ta med din rareste drøm og få den tolket i slutten av kurset! ILIANA-lærer Johan Osuldsen og
Inge Ås.
15.00 NETTSTUDIER I URTEMEDISIN OG ERNÆRING & TILSKUDD. Ved Anne Victoria Heiberg. Informasjon om FUBs nettstudier i urtemedisin og ernæring & tilskudd. 12 mnd deltid. Alt skjer over internett. Passer for terapeuter som vil utvide fagkretsen og private som ønsker å lære.
Velkommen!
16.00 OPPDAG SKATTER I DITT INDRE GJENNOM EN DRØMMEREISE! Gjennom en drømmereise kan du komme i kontakt med dine gjemte og
glemte ressursjer. På dette minikurset vil vi gjøre en ledet drømmereise, hvor du kan få tak i verdifull innsikt og gaver til deg selv. Vi går også gjennom
litt SELVutviklings teori etter øvelsen. ILIANA-lærere Inger-Reidun Olsen og daglig leder Inge Ås.

Alternativmessen 2013 29

ROM 14
13.00 LISBETH LIND: DE 4 MARIA’ENES SKJULTE BUDSKAP. Lisbeth Lind gir oss en unik innsikt i hvordan evangeliene skjuler et indre budskap. Ja,
visste du at ordet «dala» i Maria Magdala betyr opplyst på arameisk? Og at Maria var en tittel for viskvinnene innenfor Esseer-ordnen? Hun forteller
oss hvordan de 4 Mariaéne avdekker fire stadier på vår egen vei til bevissthet om den guddommelige kjernen i vårt indre. Vi møter Maria, Jesus mor,
som utfører sin livsoppgave og holder fokus på den uansett hvordan omgivelsene reagerer. Vi møter Maria, Marthas søster, som står i valget mellom
plikten og å lytte til den indre stemmen. Deretter reiser vi til Egypt, til «Therapeutene» utenfor Alexandria, hvor Maria Magdalena fikk sin innvielse.
Maria lærer oss hvordan hun vender lyset inn mot sitt eget mørke og på den måten finner seg selv. Sammen med Maria, Jacobs mor, står hun ved
korset, hvor de tillater sin maskuline intelligens å bli forvandlet. Men hva forvandles den til? Gi deg selv et berørende foredrag, hvor du innser hvor
hellig livet ditt er!
14.00 DYREKOMMUNIKASJON – HVORDAN DU KAN LÆRE Å SNAKKE MED DYR: Sissel Grana er Norges mest kjente dyretolk. Hun arbeider
på heltid med å snakke med dyr og deres eiere, holder kurs for nybegynnere og utdanner dyretolker på Sigra Dyretolkskole. I dette foredraget får du
vite hvordan det er mulig å snakke med dyr. Du får høre hva dyr har fortalt til Sissel, blant annet om sin livsoppgave og forholdet til eieren. Og best av
alt: Du får vite hvordan DU kan lære å snakke med dyr!   Sissel Grana har lang erfaring med dyr, og er blant annet utdannet spesialpedagog, hundetrener og rideinstruktør. På Sigrasenteret jobber det flere dyretolker og andre behandlere. Sigrasenteret og team Sissel Grana har nettstedet www.sigra.no
15.00 BRUNO GRÖNING - HJELP OG HELBREDELSE. Ved Åse Slettvik, Bruno Grönings venner. Foredrag og minikurs om hvordan du kan få kontakt med Bruno Gröning og få hjelp og helbredelse gjennom ham, Han transformerer Guds kraft til alle som ber ham om det. «Ha tro og tillit, den
helbredende kraft hjelper og helbreder» – Bruno Gröning.
16.00 OM STILL-POINT-BEHANDLING OG BIORESSONANS. Ved Lillian Hanson. Still-point skaper indre harmoni og ro. Finn det tille punktet,
oppnå bedre konsentrasjon og få det bedre meg deg selv. Jeg har kontakt med hjelpere og bruker blomstermedisin. Bioressonans: Jeg legger inn data i
bioressonans-maskin, som scanner ned på cellenivå. Gir behandling som følge av resultatet. Dette er en svært god behandlingform.

ROM 15
14.00 JORDING OG DE GODE FREKVENSENE. Remi Moldskred (Healthtechsciences) Raphael Kleimann (BALDRON). Det er sundt å være jordet!
Den ledende energimedisineren Dr. James Oschman har vist hva det gjør med cellene våre når vi går barfot. Enkle grep og en håndfull rimelige
produkter kan hjelpe deg å ”holde bakkekontakten” – også foran PC-en og i senga. Til slutt: God jording i apparater og el-anlegg, samt strålevett i
hverdagen.
15.00 TRANSITION TOWN: PÅ VEI MOT ET NÆRT OG KRAFTFULLT LOKALSAMFUNN. Åsmund Vonheim Seip er designer, miljøaktivist og
spesielt engasjert i Omstilling Norge og Omstilling Nesodden. Transition Town er en voksende internasjonal bevegelse som setter nye premisser for
bærekraftig lokalsamfunn.Transition Town bevegelsen startet opp i Totnes i England i 2006 og er dypt forankret i permakultur prinsippene. Målet er
å gjøre lokalsamfunn mindre avhengig av fossile brensler, og mer motstandsdyktig mot eksterne påvirkninger som klimaforandringer, økonomi- og
energikriser. Samtidig ønsker omstillings-initiativene å styrke lokalsamfunnet, skape mer fellesskap, og et levende sted å bo. Temaene omstillingsinitiativer tar seg av varierer etter lokalsamfunnets behov og ressurser, men noen typiske temaer er f.eks. vise filmer om miljøtemaer, etablere byttering,
dyrke/selge/bytte lokalmat (permakultur), reparasjonsverksted, støtte lokale småbedrifter, alternative energikonsepter, lokalvaluta, økologiske byggemetoder (halm, leire etc.) mm. I dag finnes det flere tusen TT-initiativer over hele verden. I Norge: Omstilling Sagene (Oslo) (2010), Bærekraftige liv
på Landås (Bergen) (2010), Et grønnere Sandøya (Tvedestrand) (2011), Omstilling Nesodden (2012), Omstilling Tromsø (2012), Omstilling Horten
(2012), Omstilling Bærum (2012).
16.00 DEN HELBREDENDE FREKVENSEN - AVGIFTNING OG UTRENSNING MED ENERGIMEDISIN. Ved Raphael Kleimann, Baldron;
terapeut og byggbiolog. Leter du etter en effektiv behandling av mage-tarm-parasitter, borreliose og infeksjoner - fra forkjølelse til kroniske betennelser? Healeren, musikeren og oppfinneren Martin Frischknecht har revolusjonert frekvensteknologien. Han bygger på Viktor Schaubergers forskning av
kreftene i den levende naturen: Hensikten er ikke å drepe bakterier og virus, men å heve cellene tilbake til sin egen frekvens, slik at de kan skylle ut alt
som ikke hører hjemme i vevet. Resultatet er et frekvensmedisinsk apparat som støttes av universitetsforskning og offentlige helsetjenester. Også andre
teknologier som kvantemedisin og lys-frekvensterapi skal vi se på. Mer info: www.baldron.no
17.00 «LOKALVERDI» - ET EKSPERIMENT I OMSTILLING NESODDEN. Åsmund Vonheim Seip er designer, forfatter, coach og
gründer og initiativtaker for «LokalVerdi» prosjektet i Omstilling Nesodden. Transition Town er en voksende internasjonal bevegelse
som setter nye premisser for bærekraftig lokalsamfunn.

ROM 16
13.00 RAINBOW REIKI. En praktisk vei til spiritualitet, healing og selvutvikling som alle kan lære! Under foredraget demonstrerer vi spontanhealing der
du vil se resultatene med dine egne øyne! Reiki er et Japansk utrykk som betyr ”Spirituell livs energi”. Dr. Mikao Usui utviklet et system i begynnelsen
av 1920 der man bla. kanaliserer livsenergi (Reiki) gjennom sine hender for bruk til healing. Reiki helbreder gjennom å hjelpe de naturlige livsprosesser. Reiki kan ikke gjøre skade og kan derfor benyttes av alle etter man har gått gjennom en trening og initiering. I 1989 begynte Walter Lübeck å
utvikle Rainbow Reiki med tradisjonell Usui Reiki som fundament. Gjennom omfattende studier av røttene til Reiki, Sjamanisme, Feng Shui, meditasjon, state-of-the-art kommunikasjonsmetoder og spirituell psykologi/psykoterapi for personlighetsutvikling, utviklet han Rainbow Reiki som i dager
en verdensomspennende metode for healing og personlighetsutvikling. Walter Lübeck er en spirituelt opplyst og realisert mester som har skrevet25
bøker utgitt på over 20 språk og han er en autoritet innen alternativ medisin. Det som bla. kjennetegner Rainbow Reiki er praktiske og effektive
løsninger på konkrete problemer samt en målrettet personlighetsutvikling. Rainbow Reiki systemet har mange muligheter for videreutdanning og
spesialisering. Foredraget holdes av flere Lisensierte Rainbow Reiki Mastere som har intensive erfaringer med å forandre sitt eget og andres liv.
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14.00 RAINBOW REIKI RYGGSØYLETERAPI. Sliter du med smerter i ryggen? Har du anspente og såre muskler i skuldre og nakke? Plages du med
hodepine eller migrene? Føler du deg sliten på grunn av ryggproblemer og stive muskler? I så tilfelle er du ikke alene med disse problemene. Muskelog skjelettplager er blitt en folkesykdom i Norge som koster samfunnet store summer årlig i sykefravær. Det finnes gode holistiske løsninger på disse
problemene! I dette foredraget deler vi nøklene til en sunn og frisk rygg! Rainbow Reiki Ryggsøyleterapi er en unik metode for å løse opp årsakene til
stive muskler og muskelpanser UTEN NOEN FORM FOR FYSISK MANIPULASJON ELLER KNEKKING. Gjennom å løse opp muskelspenninger i ryggen og nakken blir det mye lettere for ryggen og ryggvirvlene og finne tilbake til sin naturlige posisjon. Foredraget holdes av flere Lisensierte
Rainbow Reiki Mastere som har intensive erfaringer med å forandre sitt eget og andres liv.
15.00 RAINBOW FENG SHUI – Få innsikt i hvordan du kan bruke denne eldgamle vitenskapen til å bedre din helse, økonomi, jobbsituasjon, skape
overflod, lykke og varig harmoni i ditt hjem og i ditt parforhold. Overalt omkring oss er det en usynlig energikvalitet som kalles Ki. Denne energien
har sterk innvirkning på oss mennesker og på vår livskvalitet og styrer mye av vårt liv. Gjennom observasjoner av denne Ki`en i generasjoner, er det
blitt utviklet en vitenskap som forteller om hvordan man kan innrede omgivelsene slik at det skapes en sunn flyt av livsenergi som vil legge forholdene
til rette for en god helse, velstand og lykke. De siste tiårene har det dukket opp viktige faktorer i den vestlige verden som tradisjonell Feng Shui ikke
trengte å ta hensyn til, slik som elektrosmog, giftige kjemikalier osv. På dette foredraget vil du lære hvordan du kan optimalisere Ki`en i ditt hjem slik
at den jobber for deg i stedet for imot deg. Du lærer også hvordan Rainbow Feng Shui kombinerer 6000 år gamle tradisjoner og Feng Shui teknikker
med nye metoder og verktøy som også tar hensyn til dagens utfordringer uten at du trenger å investere store summer i ombygging og kjøp av møbler
og lignende. Foredraget holdes av Lisensiert Rainbow Reiki 2. Dan Mester Dr. Jarle Tollefsen, Ph.D
16.00 RAINBOW REIKI OG SØVNKVALITET. Har du søvnproblemer? Våkner du av deg selv om morgenen og føler deg HELT uthvilt og i godt
humør? På dette foredraget vil du lære hvordan du på en enkel måte kan endre livet ditt til å bli mer harmonisk og fylt av lykke. Visste du at soverommeter er det viktigste rommet i huset? Du vil få råd og tips som vil skape en dypere og mer avbalansert søvnkvalitet. I løpet av foredraget får du
mange tips på hvordan du kan få et bedre liv - noe som vil ha stor betydning for hvordan du opplever dine kolleger, venner, familie og ikke minst din
eksisterende eller kommende partner. Vi vil forklare årsakene til redusert søvnkvalitet slik at du finner en permanent løsning på problemet. Er du for
eksempel plaget av stive skuldre, betente ledd eller hodepine, er det ofte søvnproblemer som er årsaken. God balansert søvn er den beste forsikring for
en varig god helse. Foredraget holdes av flere Lisensierte Rainbow Reiki Mastere som har intensive erfaringer med å forandre sitt eget og andres liv.
17.00 VI HAR DET I HENDENE. Ved Kundan Rockstad. Dette foredraget er en unik anledning til å bli bedre kjent med deg selv gjennom denne lille
introduksjonen til hendens hemmeligheter og muligheter. Håndanalyse kan hjelpe deg til større selvinnsikt, slik at du lettere kan ta riktige valg i livet;
for eksempel vedrørende personlige egenskaper, yrke, jobb, helse, familierelasjoner, - og sist men ikke minst ditt eget potensiale og åndelige utvikling.
Håndanalyse er et fantastisk verktøy både for å forstå seg selv og andre.» For mere info se; www.palmreading.no. Kundan Rockstad har siden slutten av
åttitallet jobbet med personlig veiledning, og gitt analyser og kurs i inn- og utland etter å ha vært elev hos James W. Holiman i dette spennende faget.

ROM 17
FILMPROGRAM! I SAMARBEID MED OSLO SPIRITUELLE FILMKLUBB.
12:00-13:30 KEEPER OF THE KEYS: Er en humoristisk film om personlig utvikling. Den er underholdende, spennende, og til tider litt slem. Michael
Walden har hatt den ene grusomme dagen etter den andre, og det ser ikke ut som om det kommer til å endre seg. Etter 14 års tjeneste mister han
uventet jobben, økonomien rakner og huset legges ut på tvangssalg. Og når hans forlovede forlater ham fordi hun ikke lenger orker å høre alle hans
negative kommentarer og sutring, finnes det ikke stort mer i livet hans som kan falle sammen. Det ringer på døren og utenfor står en mystisk kvinne,
med en stor nøkkelring. Her begynner Michaels utrolige reise, hvor han møter eksperter fra hele verden, trygt ledsaget av kvinnen som viser seg å være
en spirituell guide ved navn Elizabeth. Filmen utvikler seg rundt de 7 nøklene som bringer enhver inn til seg selv, - og på reisen møter Michael eksperter som deler av sine erfaringer og utviklingsstrategier. Ekspertene, som bl.a inkluderer John Gray og Marci Shimoff deler sine historier om hvordan de
fant sin personlige styrke. (1t 26 min.)
13:45-15:15 FIERCE LIGHT: WHEN SPIRIT MEETS ACTION. http://www.fiercelight.org/ (1t 30 min.)
15:30-16:45 FUTURE OF HOPE: I oktober 2008 ble Island hardt rammet av finanskrisen. Systemet med lån og kreditt falt sammen som
et korthus. Fra det øyeblikket ble det klart for islendinger at de måtte begynne på nytt, og fremfor alt, gjøre ting annerledes. De
oppnådde en enestående boom i nye tilnærminger til bærekraftig utvikling. Et oppsving i økologisk landbruk samt bruk av fornybare
ressurser og styrking av samfunnsengasjementet ga islendingene et nytt liv. Dokumentarfilmen «Future of Hope» følger enkeltpersoner som arbeider med å endre forbrukersamfunnet og det systemet av kreditt og gjeld som den islandske økonomien har vært basert på i de siste
10 årene eller enda lengre. Med fokus på bærekraftig utvikling i økologisk landbruk, næringsliv, innovasjon, fornybar energi og miljø -- og fylt med
positive følelser -- tas tilskuerne med på en fortelling om kamp, besluttsomhet og viktigst av alt ... HÅP. (1t 14 min.)
17:00-18:35 MYTHIC JOURNEYS: Ethvert liv er en fortelling, og din fortelling kan endre verden. Mythic Journeys er en fantasifull sammensmeltning av
dokumentar, animasjon og fortelling. Dyptgående og stimulerende intervjuer med Deepak Chopra, Michael Bernard Beckwith og andre spirituelle
ledere er flettet sammen med en vakkert animert fortelling om en konge, en trollmann og et rampete lik. Mythic Journeys er en aktuell og upretensiøs,
inspirerende så vel som informativ film og etterlater deg med en sterk følelse av at «din historie kan endre verden». I filmen medvirker bl.a. Deepak
Chopra, Sobonfu Some, Michael Meade, Michael Beckwith. I de animerte sekvensene møter vi stemmene til Tim Curry (Rocky Horror Picture
Show), Mark Hamill (Star Wars), Lance Henriksen (Alien), og forbløffende figurdukker av dukkemakere/førere Brian og Wendy Froud (The Dark
Crystal, Labyrinth). (1t 33 min.)
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Bransjeoversikt
ALTERNATIV BEHANDLING

Access Consciousness: 2-02, 2-00, 3-01
Atim: 3-26
Ayurveda senter og Spa: 1-14, 2-13
Biovitalspace.com: 3-00
Det Norske Healerforbundet: 2-22
Moss Naturterapi: 1-27
SpiritTen AS: 4-55
ALTERNATIV BUTIKK

Alternativ Kistens Butikk v/Sabina Trældal: 6-09
Amfora Design: 4-64
Enhjørningen: 8-34, 9-33
Freddy Larsen, Steinmannen: 4-58, 5-59
Friends Fair Trade: 3-36, 3-38
Ildsjelen: 1-60
Lille Arkana : 6-56, 7-59
Lotus1.no: 8-35
Mystic Dreamer: 5-46, 6-45
Mystica.no: 9-42, 9-40
SpiritTen AS: 4-55
ALTERNATIV HUDPLEIE

Amfora Design: 4-64
Kanu Natur/ Madhava Import: 8-35
ALTERNATIV MEDISIN / NATURMEDISIN

Biovitalspace.com: 3-00
Healer Kjetil André Jacobsen: 1-31
Hospital Klinik im LEBEN Germany: 3-23
Klinikk for helhetsterapi: 2-16
Stangeland urteprodukter: 4-39
ALTERNATIVT SENTER / TERAPISENTER

Ayurveda senter og Spa: 1-14, 2-13
Bowen Norge: 1-03
Senter for Hvile: 1-47
ASTROLOGI

Hege og Maria Astrologi,
tarot og håndanalyse: 8-60
Henning Hai Lee Yang: 8-59
Knut Arvid Johnsen: 9-65
Tarot og kunstterapi: 9-60
AURAFOTO / TOLKNING

Aura-Visjon : 1-17
Blå lotus/Warlock: 3-22
Gyldenrose Esoteriske Senter: 6-01
Hjärterummet/Divya Spa: 2-04, 3-03
Inspiratorskolen v/Trond Engen: 7-46
John Calmar Aura-Chakra Foto: 3-13
Ljusets Hjärta: 8-64
AUTOMATSKRIFT

Birthe Romerheim : 7-56
BANK

Cultura Bank: 3-32,4-33
BØKER / LITTERATUR / FORLAG

Aforismer: 3-48
Energica: 4-46, 5-53
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Gyldenrose Esoteriske Senter: 6-01
Mystica.no: 9-42, 9-40
Pyramideforlaget: 4-12
Stangelands Urteprodukter: 4-39
COACHING/LIVSVEILEDNING

ILIANA akademiet: 1-13, 1-15
Kontaktskapende kommunikasjon/
Sjiraffspråk: 3-33
Nina Torp: 1-69
Zen-Coaching: 1-05
DANS

Livsdans: 3-31

Vollara: 4-16,5-15
HELSE OG VELVÆREPRODUKTER

Asea: 8-38, 9-37
Badstueksperten din: 5-52, 6-53
Baldron: 7-42, 7-44
Energetix magnetsmykker: 5-12
FinnHook: 8-33
Helsexperten: 2-03
Impoco: 8-36,9-35
Kobber AS: 5-22
Nor-Ban AS: 9-38
Perlekrem.no: 3-25
Vidcom Marketing A/S: 1-01, 9-43

DYREKOMMUNIKASJON/VERN

HELSEKOST / KOSTTILSKUDD

Flammehuset
dyrekommunikasjonskole: 4-14, 5-13
NOAH-for dyrs rettigheter: 1-36, 2-37

Absolutt helse: 4-24
Ambo Europe: 3-12, 4-11
Eastern Harmony: 6-14, 6-16
Forever Living Produkts: 5-11
Forever Living Produkts v/ Bråte: 5-55
Gano.no: 5-10
Green Health: 5-19
Mabio: 7-38
Naturgodis.se: 3-04, 4-05
Nora Snacks: 1-12, 1-14
Probiform: 3-41
Sana Bona: 6-36, 7-35
Zinzino - Balance oil: 6-11

ERNÆRING

Faglig forum for utøvere av
biologisk medisin: 7-30
HEALING

Angel Readings & Healings: 1-49
AnnCharlotte Oksanen: 3-54
Anne Bjørkedal. Healer, sjaman, seer: 6-63
Arild Berget: 1-07
Asbjørn Fenne: 1-55
Bianca Tjore: 3-51
Borak Lovian/ Geir Inge Tustervatn: 3-02
Den Islandske Håndlæser Sigridur: 8-56
Det Norske Healerforbundet: 2-22
Eva-Lill Larsen: 8-55
Evy Heitmann: 8-65
Gary Mannion: 2-24
Gyldenrose Esoteriske Senter: 6-01
Healer Kjetil André Jacobsen: 1-31
Healer Zarathustra Esfandiary: 2-26, 2-28
Healing + Mediala konsultationer: 9-48, 9-50
Healingenergi AS: 1-19
ILIANA akademiet: 1-13, 1-15
Jan-Erik Hanssen Klarsynt, Medium, Healer: 9-45
Janet Thompson: 2-65
Kanalisering/healing: 7-65
Krystallhealing: 2-30
Ljusets Hjärta: 8-64
Medium - Anita Helen Rasmussen : 9-63
Moss Naturterapi: 1-27
Naomi Sol: 9-62
Nina Torp: 1-69
Oslo Kristne Senter: 2-60
Paul’s Healing Krystaller: 2-44, 2-42
Rainbow Reiki: 1-40, 2-41
Reconnection Norge: 3-09,3 -11
Shamankvinde: 2-19, 2-23
Wenche Tømmervik: 3-45
HELSE OG MILJØ

Ennead AS: 3-24
Fengshuiskolen i Norge: 1-34
Spiraling- Spiraltrening: 1-24

HYPNOTERAPI

Healingenergi AS: 1-19
Hypnotisert med Helle D. Broughton: 1-29
HÅNDANALYSE / HÅNDLESNING

Den Islandske Håndlæser Sigridur: 8-56
Hege og Maria Astrologi,
tarot og håndanalyse: 8-60
Henning Hai Lee Yang: 8-59
Lisa Persson og Dinot Ananth: 7-64
Samin Madsen: 9-59
Vassfarfoten Hyttetun AS: 7-60
JORDSTRÅLING

Norsk Kvistgjengerforening: 2-34
KANALISERING / MEDIUM

Academy of Metaphysics (AoM): 9-54
Angel Readings & Healings: 1-49
AnnCharlotte Oksanen: 3-54
Asbjørn Fenne: 1-55
Berit Helgesen og Ingrid Olines spåtjeneste: 2-54
Birthe Romerheim : 7-56
Eva-Lill Larsen: 8-55
Evy Heitmann: 8-65
Healing + Mediala konsultationer: 9-48, 9-50
Janet Thompson: 2-65
Jennifer MacKenzie: 2-64
Ka eh lah - Sjelen som kan
gi svar på dine spørsmål: 3-65
Kanalisering/healing: 7-65
Karita F: 8-63
Lisa Persson og Dinot Ananth: 7-64

Medium: 8-58
Medium : 7-58
Medium - Anita Helen Rasmussen : 9-63
Mediumskap i Drammen: 9-57
Naomi Sol: 9-62
Phil Phillips: 9-52
Schibsted forlag: 1-15,2-51
Wenche Tømmervik: 3-45
KINESISK MEDISIN

Dongqi Wang: 1-09
Eastern Harmony: 6-14,6-16

www.Crystallbutikken.no: 7-36
Zareptaskrukke AS: 3-14
LIVSSYN

Areopagos: 2-55, 2-59
Baha’i-samfunnet i Oslo: 3-53
Helbredelse - Oslo Vineyard: 3-56
Holistisk Forbund: 4-63
Oslo Kristne Senter: 2-60
Oslo Meditasjonsskole: 8-26, 9-32
Share Norge: 3-63
Utenomjordisk Kontakt: 3-64

KLARSYN

MAGNETTERAPI

AnnCharlotte Oksanen: 3-54
Berit Helgesen og Ingrid Olines spÂtjeneste: 2-54
Eli Wium: 9-55
Evy Heitmann: 8-65
Jan-Erik Hanssen Klarsynt, Medium, Healer: 9-45
Janet Thompson: 2-65
John Calmar Aura-Chakra Foto: 3-13
Ka eh lah - Sjelen som kan gi svar
på dine spørsmål: 3-65
Kanalisering/healing: 7-65
Medium - Anita Helen Rasmussen : 9-63
Mona & Mari: 9-56, 9-58
Moss Naturterapi: 1-27

Energetix Magnetsmykker: 5-12

KLÆR

Alpakka Malla: 1-37, 1-45
Isull: 3-34, 4-35
Miljødesign AS: 7-34, 7-32
Nordlys Alveklær: 6-46, 7-45
Sine Strøm: 9-34, 9-36
KOMMUNIKASJON

Kontaktskapende kommunikasjon/
Sjiraffspråk: 3-33
Kroppsspråk.no: 1-33
KOSTHOLD / KOSTTILSKUDD

Absolutt Helse: 4-24
Ambo Europe: 3-12, 4-11
Forever Living Produkts v/ Bråte: 5-55
KRYSTALLER / STEINER/ SMYKKER

Edwards Hule: 8-37
Enhjørningen: 8-34,9-33
Freddy Larsen, Steinmannen: 4-58, 5-59
Gem-Tre: 6-55, 6-59
Norsk Steinsenter: 6-26, 7-27
Pachamama: 5-24, 6-23
Paul’s Healing Krystaller: 2-44, 2-42
Steinhaugen & co ANS: 6-52, 7-53
Stengården H.B.: 3-46,4 -45
Stonetech: 5-56
www.Crystallbutikken.no: 7-36

Norsk Parapsykologisk selskap: 2-46
Norsk Spiritualist Forening: 1-61 til 1-67
Share Norge: 3-63

MASSASJE/MASSASJEUTSTYR

Bianca Tjore: 3-51
Dongqi Wang: 1-09
Massasjebutikken : 1-24, 2-27
Sans: 1-04, 1-06
Skole innen kroppsterapi: 4-23
Travelling Time: 4-00,4-02
Vidcom Marketing A/S: 1-01, 9-43
MEDITASJON

Ascension meditasjon: 1-35
Den Islandske Håndlæser Sigridur: 8-56
Oslo Meditasjonsskole: 8-26,9-25,9-28,9-30,9-32
MESSERESTAURANT/RAW FOOD

Comoda Viva: 6-40, 7-39
Funky Fresh Foods: 7-21, 7-23
J & P Food Thai Vegetarmat: 7-15, 7-13
Krishnas Cuisine: 7-26, 8-25
Oslo Meditasjonsskole: 8-26, 9-32
Vega Cafe & Restaurant: 7-09, 7-11
MUSIKK

Egil Fylling - Musikk for kropp og sjel: 4-04, 5-03
Energi og Balanse - Silverbird: 6-04, 7-05
Enhjørningen: 8-34,9-33
Helande Toner: 6-22, 6-24
Stengården H.B.: 3-46, 4-45
TRON Syversen- musikk for
avslapning og velvære: 4-51, 4-53
NATURPRODUKTER

Kanu Natur/ Madhava Import: 8-35
Naturgodis.se: 3-04, 4-05
Nora Snacks: 1-12, 2-11
Stangelands Urteprodukter: 4-39
Stonetech: 5-56
NUMEROLOGI

Ljusets Hjärta: 8-64
Numerologen Ivka: 9-51

KUNST / KUNSTHÅNDVERK

ORGANISASJON / FORENING

Amfora Design: 4-64
Blue Lotus Arts: 3-28
Dragon Wood: 6-02, 7-02
Helande Toner: 6-22, 6-24
Isull: 3-34, 4-35
Lykkelys: 5-20
Nordlys Alveklær: 6-46, 7-45
Sine Strøm: 9-34, 9-36
SpiritTen AS: 4-55

Det Norske Healerforbundet: 2-22
Foreningen Sant Liv i Gud, Norge: 1-62
Framtiden i våre hender: 7-31, 7-33
Fritt Helsevalg: 3-29
Holistisk Forbund: 4-63
Kontaktskapende kommunikasjon/
Sjiraffspråk: 3-33
Norsk Kornsirkelgruppe: 4-13
Norsk Kvistgjengerforening: 2-34

POLITISK PARTI

Miljøpartiet De Grønne - Akershus: 6-30, 7-29
PSYKISK HELSE

IndreRo: 5-09
REISER

Total Helse Norge AS: 4-25, 4-27
SAMTALETERAPI

Healingenergi AS: 1-19
Jan Olav Mjøs: 1-25
SELVUTVIKLING

ArunA - Akademiet/ InnerLife: 2-36, 3-37
Ascension meditasjon: 1-35
Bruno Grönings Venner: 2-63
Colourscope: 2-14
Heartchannel: 1-21
House of Laughter Norway: 2-52
IndreRo: 5-09
Jan Olav Mjøs: 1-25
John Calmar Aura-Chakra Foto: 3-13
Krystallhealing: 2-30
Rainbow Reiki: 1-40, ,2-41
Senter for Hvile: 1-47
SJAMANISME

Academy of Metaphysics (AoM): 9-54
Anne Bjørkedal. Healer, sjaman, seer: 6-63
Helande Toner: 6-22, 6-24
Iboga Wellness Center: 1-16
Magor Drum: 6-64
Paul’s Healing Krystaller: 2-44, 2-42
Shamankvinde: 2-19, 2-23
SKOLE / KURS

Academy of Metaphysics (AoM): 9-54
Akashaskolen: 1-58,2-53
ArunA - Akademiet/ InnerLife: 2-36, 3-37
Ari Lindberg: 2-48
Borak Lovian/ Geir Inge Tustervatn: 3-02
Bowen Norge: 1-03
Creating 7 Tools og Tarot: 1-59
Faglig forum for utøvere av
biologisk medisin: 7-30
Feng Shui skolen: 1-34
Flammehuset dyre‑
kommunikasjonskole: 4-14, 5-13
Hadeland Folkehøgskole/
Helse & Helhet: 2-06, 3-05
ILIANA akademiet: 1-13, 1-15
Norsk Taijisenter: 5-23
Oslo Kristne Senter: 2-60
Qigongsenteret: 1-11
Skole innen kroppsterapi: 4-23
Spiraling-spiraltrening: 1-24
Total Helse Norge AS: 4-25, 4-27
SPIRITUALITET

Act Of Touch/ Charles Odeia: 1-50
Akashaskolen: 1-58, 2-53
Areopagos: 2-55, 2-59

Alternativmessen 2013 33

Bianca Tjore: 3-51
Bruno Grönings Venner: 2-63
Foreningen Sant Liv i Gud, Norge: 1-62
House of Laughter Norway: 2-52
Medium : 7-58
Norsk Spiritualist Forening: 1-61 til 1-67
Share Norge: 3-63
The Grail Message Foundation: 1-52
Total Helse Norge AS: 4-25, 4-27

TIDSSKRIFT

Ildsjelen: 1-60
Medium: 8-45, 8-54
Visjon: 6-42, 6-44

Oslo Røde Kors Nettverk
etter soning - Yogagruppen: 3-21
Sahaja Yoga Oslo: 3-43
ØKO- / MILJØVENNLIGE PRODUKTER

TROMMER

Magor Drum: 6-64
UFO

Utenomjordisk Kontakt: 3-64

Alpakka Malla: 1-37,1-39,1-41,1-43,1-45
Funky Fresh Foods: 7-21,7-23
Mabio: 7-38
Makia- Massasje Senteret: 4-19,4-21
Miljødesign AS: 7-34,7-32

SPÅDOM

Medium Forlag AS / CALL: 8-45, 8-54
TAROT / SPÅDOM

Berit Helgesen og Ingrid Olines spåtjeneste: 2-54
Borak Lovian/ Geir Inge Tustervatn: 3-02
Creating 7 Tools og Tarot: 1-59
Eli Wium: 9-55
Isull: 3-34, 4-35
Jan-Erik Hanssen Klarsynt, Medium, Healer: 9-45
Lisa Persson og Dinot Ananth: 7-64
Mona & Mari: 9-56, 9-58
Rose/Ornella Spåer: 9-64
Tarot og kunstterapi: 9-60

VANNRENSING/ REVITALISERING AV VANN

ØKOLOGI, MILJØ OG SAMFUNN

Baldron: 7-42,7-44
Kangen Norge: 4-01
Miljødesign AS og Astrid Blekkan,
kineseolog: 7-34, 7-32
Vollara: 4-16, 5-15

Blue Lotus Arts: 3-28
Cultura Bank: 3-32,4-33
Fengshuiskolen i Norge: 1-34
Framtiden i våre hender: 7-31, 7-33
Friends Fair Trade: 3-36, 3-38
Holistisk Forbund: 4-63
Miljøpartiet De Grønne - Akershus: 6-30, 7-29
Norsk Byggbiologiforening: 7-35
Norsk Permakulturforening: 7-37

VELVÆRE

Ayurveda senter og Spa: 1-14, 2-13
Kanu Natur/ Madhava Import: 8-35
Kobber AS: 5-22

ØKOLOGISK BYGGING
YOGA / MEDITASJON

Norsk Byggbiologiforening: 7-35

House of Laughter Norway: 2-52
Massasjebutikken : 1-24, ,2-27

Besøk Magasinet Visjons stand på nummer 7-43

MESSETILBUD PÅ NORGES
FREMSTE SPIRITUELLE MAGASIN!
Visjon – magasinet for en helhetlig
livsstil. Norges ledende magasin innen
selvutvikling, helhetlig helse, spiritualitet,
mystikk, økologi og et helhetlig
verdensbilde.
Vi har også et godt utvalg av Eckhart Tolles
produkter til salgs på standen.

www.magasinetvisjon.no
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Alfabetisk utstilleroversikt
ABSOLUTT HELSE
Aase Kardash
Trollvn. 6B
1358 Jar
Mobil: 91 66 34 68
E-post: post@absolutthelse.net
Web-side: absolutthelse.net
Plassering: 4-24
Bransje: Kosthold / kosttilskudd
ACADEMY OF
METAPHYSICS (AOM)
Anita Biong
Nadderudlia 27 B
1357 Bekkestua
Tlf.: 67 14 26 70
mobil: 98 69 06 92
Plassering: 9-54
Bransje: Sjamanisme,
Kanalisering / medium, NLP
ACCESS CONSCIOUSNESS
Catrin Alhaug Monica Giske
Hans Nielsen Hauges plass 1
0481 Oslo
Tlf.: 41237533, mobil: 97780187
E-post: catalh@gmail.com
Web-side:
www.accessconsciousness.com
Plassering: 2-02, 3-01
Bransje: Alternativ behandling
ACT OF TOUCH/
CHARLES ODEIA
Jan Endre Raknes
Waldemars Hage 2
0175 Oslo
Mobil: 90652984
E-post: janendre.raknes@gmail.com
Web-side: www.actoftouch.com
Plassering: 1-50
Bransje: Spiritualitet
AFORISMER
Christian Askø Næss
Øvre Frydendal 140
1384 Asker
Tlf.: 91700877, mobil: 91700877
E-post: canwork94@gmail.com
Web-side:
www.aforismer1.blogspot.com
Plassering: 3-48
Bransje: Bøker / litteratur / forlag
AKASHASKOLEN
Marius Michelet
Stølsvegen 21a
0590 Oslo

Tlf.: 91707003, mobil: 91707003
E-post: post@akashaskolen.no
Web-side: www.akashaskolen.no
Plassering: 1-58, 2-53
Bransje: Spiritualitet, Skole/kurs
ALPAKKA MALLA
Anette Weideborg
Maria Dehlis vei 38 B
1083 Oslo
Mobil: 91 65 44 45 (kveld)
E-post: alpakka@alpakkamalla.no
Web-side: www.alpakkamalla.no
Plassering: 1-37,1 1-45
Bransje: Klær, Øko- /
miljøvennlige produkter
ALTERNATIV KISTENS
BUTIKK V/SABINA TRÆLDAL
T.S. Who-Ha-Li Solli
Hjelvik
8226 Straumen
Mobil: 95528959
E-post: nirevestore@hotmail.com
Plassering: 6-09
Bransje: Alternativ butikk
AMBO EUROPE
Peter M. Buraas
Vollsveien 76
1358 Jar
Tlf.: 67167550, mobil: 92839639
E-post: pburaas@wellpride.com
Web-side: www.omegacure.no
Plassering: 3-12, 4-11
Bransje: Kosthold / kosttilskudd
AMFORA DESIGN
Marianne Fjærvik
Surnadalsøra 25
6652 Surna
Mobil: 93435287
E-post: amfora@online.no
Web-side: www.amforadesign.no
Plassering: 4-64
Bransje: Alternativ butikk,
Alternativ hudpleie, Kunst /
kunsthåndverk
ANGEL READINGS &
HEALINGS
Rometris Davis-Wright
Nedre Garta vei 53
4810 Eydehavn
Mobil: 48143808
E-post: info@lovingessence.com
Web-side: www.Rometris.com
Plassering: 1-49

Bransje: Kanalisering /
medium, Healing
ANNE BJØRKEDAL.
HEALER, SJAMAN, SEER
Anne Olaug Bjørkedal
Søre Bjørkedal
6120 Folkestad
Mobil: 90701303
E-post: annebjorkedal@yahoo.no
Web-side: www.AnneBjorkedal.com
Plassering: 6-63
Bransje: Healing, Sjamanisme
AREOPAGOS
Liv Hegle
Postboks 6763, St. Olavs Plass
0130 Oslo
Tlf.: 23 33 17 14, mobil: 91831500
E-post: lh@areopagos.org
Web-side: www.areopagos.org
Plassering: 2-55, 2-59
Bransje: Livssyn, Spiritualitet
ARUNA - AKADEMIET/
INNERLIFE
Lisbeth Lind
Løkenvegen 79
2344 Ilseng
Tlf.: 62110112, mobil: 46634484
E-post: aruna@aruna.no
Web-side: www.aruna.no
Plassering: 2-36, 3-37
Bransje: Selvutvikling, Skole / kurs
ASCENSION MEDITASJON
Colette Smirou
Høvikkollen 1
1363 Høvik
Tlf.: 45277535, mobil: 90606743
E-post: post@ishaya.no
Web-side: www.thebrightpath.no
Plassering: 1-35
Bransje: Meditasjon, Selvutvikling
ASEA
Gry Engødegård
Ihleveien 86
2840 Reinsvoll
Mobil: 48035532
E-post:
gryengodegard@hotmail.com
Web-side: grye.teamasea.com
Plassering: 8-38, 9-37
Bransje: Helseprodukter

ATIM
Mobil: 92288843
Epost:
modern.energymedicine@gmail.com
Plassering: 3-26
Bransje: Alternativ behandling
AURA-VISJON
Arne Rønhovde
Herslebsgt. 19, leil 1401
0561 Oslo
Mobil: 92042456
E-post: gretly@online.no
Web-side: www.aura-visjon.no
Plassering: 1-17
Bransje: Aurafoto / tolkning
AYURVEDA SENTER OG SPA
T. S Badyal
Rådhusgt. 21
3015 Drammen
Tlf.: 32808210, mobil: 94897975
E-post: info@ayurvedasenter.no
Web-side: www.ayurvedasenter.no
Plassering: 1-14, 2-13
Bransje: Alternativ behandling,
Alternativt senter / Terapisenter,
Velvære
BADSTUEKSPERTEN DIN
Turid Hjortnæs
Dalstuveien 17
2340 Løten
Mobil: 97018306
E-post: badstueksperten@gmail.com
Web-side: www.badstueksperten.no
Plassering: 5-52, 6-51
Bransje: Helse og velværeprodukter
BAHA’I-SAMFUNNET I OSLO
Bjørn Hubendick
Munkerudstubben 20 a
1165 Oslo
Tlf.: 22740202, mobil: 98638202
E-post:
bjorn.hubendick@vikenfiber.no
Web-side: www.bahai.no/oslo
Plassering: 3-53
Bransje: Livssyn
BALDRON
Raphael Kleimann
Fastingsgate 4
0358 Oslo
Tlf.: 64693577, mobil: 97963098
E-post: post@baldron.com
Web-side: byggbiologi.org
Plassering: 7-42,7-44
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Bransje: Helseprodukter,
Strålebeskyttelse, Vannrensing/
revitalisering av vann
ARILD BERGET
Arild Berget
Indre Hånesveien
7374 Røros
Tlf.: 73108090, mobil: 93614715
E-post: arild_healer@yahoo.no
Web-side: www.catoklinikken.com
Plassering: 1-07
Bransje: Healing
BERIT HELGESEN OG
INGRID OLINES SPÅTJENESTE
Berit Helgesen
Vestsideveien 3A
3403 Lier
Mobil: 93094007
Plassering: 2-54
Bransje: Tarot / spådom, Klarsyn ,
Kanalisering / medium
BIOVITALSPACE.COM
Ivan U Ghyssaert
Bingertstrasse 7
D-65191 Wiesbaden, TYSKLAND
Mobil: 00496115055767
E-post: dr.ghyssaert@gmail.com
Plassering: 3-00
Bransje: Alternativ behandling,
Alternativ medisin / Naturmedisin
BIRTHE ROMERHEIM
Birthe Romerheim
Titlandsvegen 405
5912 Seim
Mobil: 91995835
E-post: birtherom@outlook.com
Web-side: www.mediumbirtherom.com
Plassering: 7-56
Bransje: Kanalisering / medium, Automatskrift
BLUE LOTUS ARTS
Jan Frandsen
Vonvoll - Hjelle
6770 Nordfjordeid
Mobil: 57863262
E-post: janborupfrandsen@gmail.com
Web-side: www.janfrandsen.eu
Plassering: 3-28
Bransje: Økologi, miljø og samfunn,
Kunst / kunsthåndverk
BLÅ LOTUS/WARLOCK
Mats Leining
Torsgatan 59
S-11337 Stockolm, SVERIGE
Mobil: 0046 70 59 36 157
E-post: mats.leining@spray.se
Plassering: 3-22
Bransje: Aurafoto / tolkning
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BORAK LOVIAN/
GEIR INGE TUSTERVATN
Borak Lovian
Bellingmo
2560 Alvdal
Mobil: 996 48 696
E-post: borak@borak.no
Web-side: www.borak.no
Plassering: 3-02
Bransje: Healing, Tarot / spådom, Skole / kurs
BOWEN NORGE
Vibeke Brems
c/o Olaf Bullsvei 66
0765 Oslo
Tlf.: 22920367, mobil: 92 21 04 51
E-post: vibekebrems@gmail.com
Web-side: www.bowennorge.no
Plassering: 1-03
Bransje: Alternativt senter / Terapisenter,
Skole / kurs
BRUNO GRÖNINGS VENNER
Åse Slettvik
Petersvej 3
DK-9300 Sæby, DANMARK
Tlf.: 004598867733
E-post: aseslettvik@gmail.com
Web-side: www.bruno-groening.no
Plassering: 2-63
Bransje: Spiritualitet, Selvutvikling
COLOURSCOPE
Theresa Blomqvist
Konstnärsvägen 4
S-42353 TORSLANDA, SVERIGE
Tlf.: +46317790802, mobil: +460706419505
E-post: theresa@colourscope.com
Web-side: www.colourscope.com
Plassering: 2-14
Bransje: Selvutvikling
COMODA VIVA
Pablo Castellanos
Norderhovgt 11b
0654 Oslo
Mobil: 96712122
Epost:
pablo.castellanos.chef@gmail.com
web: www.comida-viva.com
Plassering: 6-40, 7-39
Bransje: Messerestaurant/Raw Food
CREATING 7 TOOLS OG TAROT
Kirsten Henriksen
Wilh. Wilhelmsensvei 16
1362 Hosle
Tlf.: 67 14 25 16, mobil: 95 02 63 08
E-post: kirs-hen@online.no
Plassering: 1-59
Bransje: Tarot / spådom, Skole / kurs

CULTURA BANK
Stian Torstenson
P.B. 6800 St.Olavsplass
0130 Oslo
Tlf.: 22995199
E-post: stian.torstenson@cultura.no
Web-side: www.cultura.no
Plassering: 3-32, 4-33
Bransje: Bank, Økologi, miljø og samfunn
DEN ISLANDSKE HÅNDLÆSER
SIGRIDUR
Peter Seit
Nørre Kirkebyvej 1
DK-4840 NØRRE ALSLEV, DANMARK
Mobil: 0045 20 84 30 08
E-post: sigridurseit@gmail.com
Web-side: www.sigridur.dk
Plassering: 8-56
Bransje: Håndanalyse / Håndlesning,
Healing, Meditasjon
DET NORSKE HEALERFORBUNDET
Ove Fjeldheim
Pb 6677 St. Olavs plass
0129 Oslo
Mobil: 962 36 003
E-post: mail@healing.no
Web-side: www.healing.no
Plassering: 2-22
Bransje: Organisasjon / forening,
Alternativ behandling, Healing
DRAGON WOOD
Alexander Gramnes
Postboks 555
3002 Drammen
Tlf.: 22 89 11 11, mobil: 959 177 97
E-post: alexandergramnes@hotmail.com
Web-side: www.dragonwood.no
Plassering: 6-02, 7-02
Bransje: Kunst / kunsthåndverk
EASTERN HARMONY
Van Hao
Herkulesgatan 21
S-417 01 Gøteborg, SVERIGE
Tlf.: 0046 31 23 24 31,
mobil: 0046 739 85 7899
E-post: order@easternharmony.se
Web-side: www.easternharmony.se
Plassering: 6-14,6-16
Bransje: Kinesisk medisin, Helsekost /
naturprodukter
EDWARDS HULE
Rune Edward Wang
Tajevn. 42
2211 Kongsvinger
Mobil: 41428013
E-post: edwardshule@yahoo.no
Plassering: 8-37
Bransje: Krystaller / steiner/ smykker

EGIL FYLLING MUSIKK FOR KROPP OG SJEL
Egil Fylling
Fylling
6260 Skodje
Mobil: 90 01 78 83
E-post: musikk@egilfylling.no
Web-side: www.egilfylling.no
Plassering: 4-04,5-03
Bransje: Musikk
ENERGETIX MAGNETSMYKKER
Gina Larsen
J.E. Pitznersvej 23
DK-DK-2730 Herlev, DANMARK
Tlf.: + 45 44 94 58 18, mobil: +45 22 69 53 33
E-post: gina_larsen@hotmail.com
Web-side: www.gina.energetix.tv
Plassering: 5-12
Bransje: Magnetterapi
ENERGI OG BALANSE - SILVERBIRD
Øyvind Krage
Kjeld Stubs veg 8 a
2066 Jessheim
Mobil: 97726560
E-post: oyvind@energiogbalanse.no
Web-side: www.energiogbalanse.no
Plassering: 6-04, 7-05
Bransje: Musikk
ENERGICA
Bia Settem
Cappelen Damm AS
0055 Oslo
Tlf.: 21 61 78 00, mobil: 91 87 66 77
E-post: bia.settem@cappelendamm.no
Web-side: www.energica.no
Plassering: 4-46, 5-53
Bransje: Bøker / litteratur / forlag
ENHJØRNINGEN
Terje Trondsen
Gårdboveien 29
3154 Tolvsrød
Mobil: 95 03 21 35
E-post: lissinil@online.no
Web-side: www.enhjorning.no
Plassering: 8-34,9-33
Bransje: Alternativ butikk, Krystaller /
steiner/ smykker, Musikk
ENNEAD AS
Birgit Opland
Lillevannsveien 51 c
0788 Oslo
Mobil: 97656594
E-post: birgit@leadership.as
Web-side: www.ennead.no
Plassering: 3-24
Bransje: Helse og miljø

EVY HEITMANN
Evy N. Heitmann
Eibyveien 56
9518 Alta
Mobil: 48234874
E-post: evilja@kraftlaget.no
Plassering: 8-65
Bransje: Klarsyn , Healing,
Kanalisering / medium
FAGLIG FORUM FOR UTØVERE
AV BIOLOGISK MEDISIN
E-post: post@biologiskmedisin.no
Web-side: www.biologiskmedisin.no
Plassering: 7-30
Bransje: Skole / kurs, Ernæring
FENGSHUISKOLEN I NORGE
Reni Aleksandra Hagen
Ekebergveien 5E
0192 Oslo
Tlf.: 22284428, mobil: 41 41 14 29
E-post: reni@bedreliv.no
Web-side: www.fengshuiskolen.no
Plassering: 1-34
Bransje: Feng shui, Økologi, miljø og samfunn,
Helse og miljø
ASBJØRN FENNE
Orrefloten 3
5700 Voss
Tlf.: 56513571, mobil: 48025741
E-post: asfe@online.no
Plassering: 1-55
Bransje: Healing, Kanalisering / medium
FINNHOOK
Terje Unnerud
Betz Kjelsbergsvei 1B
0486 Oslo
Mobil: 40805265
E-post: Terje.unnerud@gmail.com
Web-side: www.finnhook.no
Plassering: 8-33
Bransje: Helse og velværeprodukter

E-post: epost@slig.no
Web-side: www.slig.no
Plassering: 1-62
Bransje: Organisasjon / forening, Spiritualitet
FOREVER LIVING PRODUKTS
Karin Hille
Volkedalsveien 5
4513 Mandal
Mobil: 91735933
E-post: kar-hil@online.no
Web-side: www.aloevera4all.no
Plassering: 5-11
Bransje: Helsekost / kosttilskudd
FOREVER LIVING PRODUKTS V/ BRÅTE
Bjørn Bråte
Sørlivn. 6
1430 Ås
Mobil: 97705222
E-post: bjorn.brate@dknett.no
Web-side: www.bjornbrate.com
Plassering: 5-55
Bransje: Kosthold / kosttilskudd,
Helsekost / kosttilskudd
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Andreas Loe
Fredensborgvn. 24 G
0178 Oslo
Tlf.: 98898669, mobil: 98898669
E-post: andreas@framtiden.no
Web-side: www.framtiden.no
Plassering: 7-31,7-33
Bransje: Økologi, miljø og samfunn,
Organisasjon / forening
FREDDY LARSEN, STEINMANNEN
Freddy Larsen
Gamle Kongevei 3
1712 Grålum
Mobil: 90021745
E-post: frelar@ostfoldfk.no
Plassering: 4-58,4-60,5-57,5-59
Bransje: Krystaller / steiner/ smykker,
Alternativ butikk

FLAMMEHUSET
DYREKOMMUNIKASJONSKOLE
Merete Jacobsen
Brevigveien 224
1912 Enebakk
Tlf.: 72 83 54 57, mobil: 97528423
E-post: merete@nordrebrevig.no
Web-side: www.flammehuset.no
Plassering: 4-14,5-13
Bransje: Dyrekommunikasjon, Skole / kurs

FRIENDS FAIR TRADE
Per Persson
Storgata 36b
0182 Oslo
Tlf.: 21385000, mobil: 92860927
E-post: per@friendsfairtrade.no
Web-side: www.friendsfairtrade.no
Plassering: 3-36,3-38
Bransje: Økologi, miljø og samfunn, Fair Trade

FORENINGEN SANT LIV I GUD, NORGE
Anette Moe
Ingar Nilsens vei 7
0268 Oslo
Mobil: 95426835

FRITT HELSEVALG
Britt Hansen
PB 6707 St. Olavsplass
0130 Oslo
Mobil: 99787040
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E-post: info@fritthelsevalg.org
Web-side: www.fritthelsevalg.com
Plassering: 3-29
Bransje: Organisasjon / forening
FUNKY FRESH FOODS
Josefine Andren
Sandakerv. 50C
0477 Oslo
Mobil: 98883962
E-post: josefine@funkyfreshfoods.no
Web-side: funkyfreshfoods.no
Plassering: 7-21, 7-23
Bransje: Messerestaurant, Øko- /
miljøvennlige produkter
GANO.NO
Stein Kvalheim
Fjordalleen 14
0250 Oslo
Mobil: 92851710
E-post: post@steinkvalheim.no
Web-side: www.gano.no
Plassering: 5-10
Bransje: Kosttillskudd
GARY MANNION
Øystein Refsdal
South Woodham Ferrers. Essex
UK-Cm35xx, ENGLAND
Mobil: 91898696
E-post:
garymannion.norge@gmail.com
Web-side: www.garymannion.com
Plassering: 2-24
Bransje: Healing
GEM-TRE
Harald Kittelsen
3690 Statthelle
Epost: post@gem-tre.no
Plassering: 6-55, 6-59
Bransje: Krystaller/steiner/smykker
GREEN HEALTH
Olav Kvaslerud
Frierveien 8
1179 Oslo
Mobil: 48026858
E-post: olav.kvaslerud@me.com
Plassering: 5-19
Bransje: Helsekost / kosttilskudd
GYLDENROSE ESOTERISKE
SENTER
Rafael Gyldenrose
Nedre Prinsdalsvei 90 B
1263 Oslo
Mobil: 90 11 31 02
E-post: r.gyldenrose@gmail.com
Web-side: www.gyldenrose.com
Plassering: 6-01
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Bransje: Aurafoto / tolkning,
Healing,
Bøker / litteratur / forlag
HADELAND FOLKEHØG
SKOLE/ HELSE & HELHET
Hallgeir Holden
Augedalsvegen 15
2760 Brandbu
Tlf.: 61339600, mobil: 93035181
E-post: post@hafos.no
Web-side: www.hafos.no
Plassering: 2-06, 3-05
Bransje: Skole / kurs
HEALER KJETIL ANDRÉ
JACOBSEN
Kjetil André Jacobsen
Våkleivåsen 184
5155 Bønes
Mobil: 411 43 904
E-post: belovingness@gmail.com
Web-side: www.premakara.com
Plassering: 1-31
Bransje: Healing, Alternativ medisin
/ Naturmedisin
HEALER ZARATHUSTRA
ESFANDIARY
Anne Kaas Iversen
Akersgaten 67
0180 Oslo
Mobil: 95161719
E-post: anne@aki-akupunktur.no
Web-side:
5thdimensionalhealing.com
Plassering: 2-26,2-28
Bransje: Healing
HEALING + MEDIALA
KONSULTATIONER
Carl-Arne Nilsson
Svansjögatan 57
S-21 766 MALMØ, SVERIGE
Mobil: 0046 702303567
E-post: carl-arne@live.se
Web-side: www.karlekshealing.n.nu
Plassering: 9-48,9-50
Bransje: Healing, Kanalisering /
medium
HEALINGENERGI AS
Willy Hansen
Kvernbakken 75
3400 Lier
Mobil: 92229574
E-post: wilhan@c2i.net
Web-side: www.healingenergi.net
Plassering: 1-19
Bransje: Healing,
Hypnoterapi, Samtaleterapi

HEARTCHANNEL
Anette Hervik Nilsen
C/O Gaia, Ødekjærveien 65
3145 Tjøme
Mobil: 41342789
E-post: heartchannel3@gmail.com
Web-side: www.heartchannel.me
Plassering: 1-21
Bransje: Selvutvikling
HEGE OG MARIA ASTROLOGI,
TAROT OG HÅNDANALYSE
Maria Haugland
Smestadsveien 6C
0376 Oslo
Mobil: 93811911
E-post: maria.sverd.stor@gmail.com
Plassering: 8-60
Bransje: Håndanalyse /
Håndlesning, Astrologi
HELANDE TONER
Marcos Rodriguez
Vrenavagen 6
S-12456 Bandhagen, SVERIGE
Mobil: +46 735092435
E-post: marcos@helandetoner.com
Web-side: www.helandetoner.com
Plassering: 6-22,6-24
Bransje: Musikkterapi / Lydterapi,
Kunst / kunsthåndverk, Sjamanisme
HELBREDELSE OSLO VINEYARD
Aslak Helge Rønneseth
Rolf Wickstrømsvei 15 B
0484 Oslo
Tlf.: 24070707, mobil: 93247964
E-post: aslak@vineyard.no
Web-side: www.oslo.vineyard.no
Plassering: 3-56
Bransje: Livssyn
HELSEXPERTEN
Geir Henry Enebakk
Orreveien 21
1404 Siggerud
Mobil: 90136191
E-post: geir@helsexperten.no
Web-side: www.helsexperten.no
Plassering: 2-03
Bransje: Helse og velværeprodukter
HJÄRTERUMMET/DIVYA SPA
Gunita Gustavsson
Bjørkås Gård
S-51691 Sexdrega, SVERIGE
Tlf.: +46(0)325625 093,
mobil: +46(0)706378815
E-post: divyaprana@gmail.com
Web-side: www.divya.se
Plassering: 2-04, 3-03
Bransje: Aurafoto / tolkning

HOLISTISK FORBUND
Patrik Swanstrøm
Postboks 8925 Youngstorget
0028 Oslo
Tlf.: 22 17 31 00, mobil: 41280047
E-post: sekretaer@holisme.no
Web-side: www.holisme.no
Plassering: 4-63
Bransje: Organisasjon / forening,
Livssyn, Økologi, miljø og samfunn
HOSPITAL KLINIK IM
LEBEN GERMANY
Mr. Gunter Stohrl
Gartenweg 5-6
D-07973 Greiz Germany,
TYSKLAND
Tlf.: 0049-3661-45870040,
mobil: 0049-177-6011042
E-post:
gunter.stoehrl@klinik-imleben.de
Web-side: www.klinik-imleben.de
Plassering: 3-23
Bransje: Alternativ medisin
HOUSE OF LAUGHTER
NORWAY
Herdis Dyvik
Strømsnbuneset 46
4839 Arendal
Mobil: 92209189
E-post: dyvikherdis@yahoo.no
Web-side: www.herdis.info
Plassering: 2-52
Bransje: Spiritualitet, Yoga /
meditasjon, Selvutvikling
HYPNOTISERT MED
HELLE D. BROUGHTON
Helle Denise Broughton
Steinspranget 50d
1156 Oslo
Mobil: 41443882
E-post: helle@hypnotisert.no
Web-side: www.hypnotisert.no
Plassering: 1-29
Bransje: Hypnoterapi
IBOGA WELLNESS CENTER
Maud Lundestad
Skutevn 18
3219 Sandefjord
Mob: 47848370
Epost: maud.lundestad@gmail.com
Web: ibogawellness.com
Plassering: 1-16
Bransje: Sjamanisme
ILDSJELEN
Henning Jon Grini
Tollef Omholts vei 1
4818 Færvik

Tlf.: 37 06 00 44,
mobil: 40 0081 20
E-post: ildsjelen@ildsjelen.no
Web-side: www.ildsjelen.no
Plassering: 1-60
Bransje: Tidsskrift, Alternativ butikk
ILIANA AKADEMIET
Inge Ås
Lilleakerveien 56 B
0284 Oslo
Tlf.: 22 73 21 33,
mobil: 90 39 63 85
E-post: iliana@iliana.no
Web-side: www.iliana.no
Plassering: 1-13, 1-15
Bransje: Skole / kurs, Coaching/
livsveiledning, Healing
IMPOCO
Ola Gartland
Formofoss
7870 Grong
Tlf.: 90888687, mobil: 90888687
E-post: post@impoco.no
Web-side: www.imposhop.no
Plassering: 8-36, 9-35
Bransje: Helse og velværeprodukter
INDRERO
Keyhan Ighanian
Elias Smithsvei 26
1337 Sandvika
Tlf.: 67561878, mobil: 93265344
E-post: keyhan@online.no
Web-side: www.indrero.com
Plassering: 5-09
Bransje: Psykisk helse, Selvutvikling
INSPIRATORSKOLEN V/
TROND ENGEN
Trond Engen
Rødtvetveien 73 B
0955 Oslo
Mobil: 90115584
E-post: tro-en@online.no
Web-side: www.inspiratorskolen.no
Plassering: 7-46
Bransje: Aurafoto / tolkning
ISULL
Ylva Ihlen
Svend Foyns vei 2B
1472 Fjellhamar
Mobil: 93 09 70 25
E-post: ylvabi@hotmail.com
Web-side: www.isull.no
Plassering: 3-34, 4-35
Bransje: Klær, Kunst /
kunsthåndverk, Tarot / spådom

J & P FOOD
THAI VEGETARMAT
Are Røgler
Hvalstadåsen 37
1395 Hvalstad
Tlf.: 94173940, mobil: 90670108
E-post: viscum@online.no
Plassering: 7-15, 7-13
Bransje: Messerestaurant
JAN-ERIK HANSSEN
KLARSYNT, MEDIUM, HEALER
Jan-Erik Hanssen
Stillerudveien 5
3039 Drammen
Mobil: 41 28 00 30
E-post:
jan-erik@skoger-naturterapi.com
Web-side:
www.skoger-naturterapi.com
Plassering: 9-45
Bransje: Klarsyn, Healing,
Tarot/spådom
JANET THOMPSON
Lisbeth Lødner
Peder Ankersvei 1
1358 Jar
Mobil: 92227373
E-post: lisbeth@enen.no
Web-side:
www.janetthompson.org.uk
Plassering: 2-65
Bransje: Kanalisering / medium,
Klarsyn
JOHN CALMAR
AURA-CHAKRA FOTO
John Calmar
Skovfyrvej 10
DK-8250 Egå, DANMARK
Tlf.: +45 40 93 85 93
E-post: info@johncalmar.dk
Web-side: www.johncalmar.dk
Plassering: 3-13
Bransje: Aurafoto / tolkning,
Klarsyn / synsk, Selvutvikling
KNUT ARVID JOHNSEN
Kvartsveien 7
1158 Oslo
Tlf.: 23 38 99 86,
mobil: 90 65 37 11
Plassering: 9-65
Bransje: Astrologi
KA EH LAH - SJELEN SOM
KAN GI SVAR PÅ DINE SPØRS
MÅL
Johannes Rolland
Hamre
5379 Steinsland

Mobil: 45262923
E-post: jossen66@gmail.com
Plassering: 3-65
Bransje: Klarsyn ,
Kanalisering / medium
KANALISERING/HEALING
Berit Lillian Lund
Colletsgate 50
0456 Oslo
Mobil: 97694287
E-post: Olastua@hotmail.se
Plassering: 7-65
Bransje: Kanalisering / medium,
Healing, Klarsyn / synsk
KANGEN NORGE
Roger Guldahl
Grepperud
1970 Hemnes
Mobil: 92417391
E-post: post@kangenvann.no
Web-side: www.kangen.no
Plassering: 4-01
Bransje: Vannrensing/ revitalisering
av vann
KANU NATUR/ MADHAVA
IMPORT
Anders Fiska Kvernland
ArnbrÂtveien 33
0771 Oslo
Mobil: 98041818
E-post: magdaadamek@hotmail.com
Web-side: www.kanunatur.no
Plassering: 8-35
Bransje: Alternativ hudpleie,
Velvære, Naturprodukter
KARITA F
Ann Brit Flø
Ingeborg Ofstadsvei 99
7091 Tiller
Tlf.: 82995314, mobil: 91793061
E-post: annbritflo@gmail.com
Plassering: 8-63
Bransje: Kanalisering / medium
KLINIKK FOR
HELHETSTERAPI
Amir Mofateh
Stallbakken 1
2005 Rælingen
Mobil: 90 71 69 21
E-post:
amir@klinikk-helhetsterapi.no
Web-side:
www.klinikk-helhetsterapi.no
Plassering: 2-16
Bransje: Alternativ medisin / Natur
medisin

KOBBER AS
Orlando Mera
Glommengata 20
2211 Kongsvinger
Mobil: 92277797
E-post:
rlando.mera@kobberprodukter.no
Web-side: www.kobberprodukter.no
Plassering: 5-22
Bransje: Velvære, Helse og
velværeprodukter
KONTAKTSKAPENDE
KOMMUNIKASJON/
SJIRAFFSPRÅK
Brit Magnell
Libakkfaret 1b
1184 Oslo
Tlf.: 22291741, mobil: 95112023
E-post: bmagnell@online.no
Web-side: www.ivk.no
Plassering: 3-33
Bransje: Organisasjon / forening,
Coaching/livsveiledning,
Kommunikasjon
KRISHNAS CUISINE
Bente Trefall
Sørkedalsvn 10 b
0369 Oslo
Tlf.: 22 69 22 69,
mobil: 41 14 74 48
E-post: btrefall@gmail.com
Web-side: www.krishnas-cuisine.no
Plassering: 7-26, 8-25
Bransje: Messerestaurant
KROPPSSPRÅK.NO
Daneel Foyer
Bekkeliveien 3E
1523 Moss
Mobil: 98613540
E-post: daneel@bodylanguage.no
Web-side: www.bodylanguage.no
Plassering: 1-33
Bransje: Kommunikasjon
KRYSTALLHEALING
Marianne S. Behn
Dronningens gate 23
0157 Oslo
Mobil: 90017841
E-post:
mariannebehn@hotmail.com
Web-side: crystalcoaching.no
Plassering: 2-30
Bransje: Healing, Selvutvikling
EVA-LILL LARSEN
Eva-Lill Larsen
Steinbråten 7
1481 Hagan

Alternativmessen 2013 39

Tlf.: 67 06 19 46,
mobil: 90 16 90 20
Web-side: www.eva-lill.com
Plassering: 8-55
Bransje: Kanalisering / medium,
Healing
LILLE ARKANA
Annette Behrens
Møllergata 23
0179 Oslo
Tlf.: 22201011, mobil: 41339772
E-post: annette.arkana@gmail.com
Web-side: www.lillearkana.no
Plassering: 6-56, 7-59
Bransje: Alternativ butikk
LISA PERSSON OG
DINOT ANANTH
Lisa Persson
Lorensborgsgatan 4B pl 227
S-21761 Malmø, SVERIGE
Tlf.: +46 70343615,
mobil: +46 70343615
E-post: lilarosor@hotmail.com
Plassering: 7-64
Bransje: Tarot / spådom,
Kanalisering / medium,
Håndanalyse / Håndlesning
LIVSDANS
Liv Marie Leirvåg
Kolderupsvei 5
0587 Oslo
Mobil: 48258519
E-post: liv@livsdans.no
Web-side: www.livsdans.no
Plassering: 3-31
Bransje: Dans
LJUSETS HJÄRTA
Annina Kyrklund
Lundagatan 7c 26
S-S-06100 Borgå, SVERIGE
Mobil: +358505344643
E-post: valonsydan@gmail.com
Web-side: www.valonsydan.fi
Plassering: 8-64
Bransje: Aurafoto / tolkning,
Numerologi, Healing
LOTUS1.NO
Anett-Elisabeth Bystrøm
Strømsveien 46
2010 Strømmen
Tlf.: 63816100, mobil: 97717482
E-post: aebystrom@hotmail.com
Web-side: www.lotus1.no
Plassering: 8-35
Bransje: Alternativ butikk
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LYKKELYS
Geir Sørlie Torgersen
Boks 175
3672 Notodden
Mobil: 40061569
E-post: geir@lykkelys.no
Web-side: www.lykkelys.no
Plassering: 5-20
Bransje: Kunst / kunsthåndverk
MABIO
Fatoumata Binta Diagana
Olaf ryes vei
5007 Bergen
Mobil: 90663340
E-post: bintadiagana@mabio.no
Plassering: 7-38
Bransje: Øko- / miljøvennlige
produkter, Kosmetikk
JENNIFER MACKENZIE
Azahara 11 Flat 12 B
Ave. Valle del Golf, Aloha,
Nueva Andalucia
E-Marbella 29 660 Marbella,
SPANIA
Tlf.: 0034 952 81 70 56
E-post:
jennifer@jennifermackenzie.com
Web-side: jennifermackenzie.com
Plassering: 2-64
Bransje: Kanalisering / medium
SAMIN MADSEN
Samin Madsen
Thorvald Meyersgt. 18
0555 Oslo
Mobil: 92 63 26 70
E-post: samin@samin.no
Web-side: www.samin.no
Plassering: 9-59
Bransje: Håndanalyse / Håndlesning
MAGOR DRUM
Tomas Schrek
Madarasz Viktor Street 13
H-H - 1131 Budapest, UNGARN
E-post: magordrum@gmail.com
Web-side: www.magordrum.com
Plassering: 6-64
Bransje: Trommer, Sjamanisme
MAKIA- MASSASJE SENTERET
Michal Sedzik
Blindernveien 4
0361 Oslo
Mobil: 40146320
E-post: michal@minpose.no
Web-side: www.makia.no
Plassering: 4-19,4-21
Bransje: Øko- / miljøvennlige
produkter

MASSASJEBUTIKKEN
Stein Olav Kåsa
Granåsen 35
1362 Hosle
Mobil: 90620539
E-post:
steinolav@massasjebutikke.no
Web-side: massasjebutikken.no
Plassering: 1-24,1-26,2-25,2-27
Bransje: Massasjeutstyr, Yoga /
meditasjon
MEDIUM
Kari Mette Ask
Bjerkesthveien 5
3960 Stathelle
Mobil: 48302038
E-post: 2210karimette@gmail.com
Plassering: 8-58
Bransje: Kanalisering / medium
MEDIUM
Urzula Bergman
Kärlingesund 150
S-451 97 Uddevalla, SVERIGE
Mobil: +46 727203120
E-post: info@insedia.se
Web-side: www.insedina.se
Plassering: 7-58
Bransje: Spiritualitet, Kanalisering /
medium
MEDIUM ANITA HELEN RASMUSSEN
Anita Helen Rasmussen
c/o Trond Torgersen
Kirkeveien 321,
1458 Fjellstrand
Mobil: 47707696
E-post: arteamfr@online.no
Web-side:
www.anitahrasmussen.com
Plassering: 9-63
Bransje: Klarsyn , Kanalisering /
medium, Healing
MEDIUM FORLAG AS / CALL
Heidi Ring
Strandveien 8 (inngang A)
1366 Lysaker
Tlf.: 22004600, mobil: 46004651
E-post: heidi@teletopia.no
Plassering: 8-45, 8-54
Bransje: Spådom
MEDIUMSKAP I DRAMMEN
Anita Hellum
Fossekallen 31
3040 Drammen
Mobil: 91784314
E-post:
info@aandekommunikasjon.com
Web-side: drammen.aande‑

kommunikasjon.com
Plassering: 9-57
Bransje: Kanalisering / medium
MILJØDESIGN AS
Barbara Hagen
Pb 214
2101 Skarnes
Tlf.: 911 88 999, mobil: 911 88 999
E-post: post@miljodesign.no
Web-side: www.miljodesign.no
Plassering: 7-34, 7-32
Bransje: Vannrensing/ revitalisering
av vann, Øko- / miljøvennlige
produkter, Klær
MILJØPARTIET
DE GRØNNE - AKERSHUS
Hans Petter Sveen
Skippergata 33
0154 Oslo
Mobil: 98694035
E-post: hanspetter@sveen.net
Web-side: www.mdg.no
Plassering: 6-30, 7-29
Bransje: Politisk parti, Økologi,
miljø og samfunn
JAN OLAV MJØS
Falsens vei 76
5063 Bergen
Mobil: 95838004
E-post: janolav.mjos@gmail.com
Plassering: 1-25
Bransje: Selvutvikling, Samtaleterapi
MONA & MARI
Marie Boden
Stationsvägen 12
S-79144 FALUN, SVERIGE
Tlf.: 0046 23 13 310
E-post: marieboden@live.se
Plassering: 9-56,9-58
Bransje: Tarot / spådom,
Klarsyn / synsk
MOSS NATURTERAPI
Lilian Tordis Gerd Hanson
Refsnesstranda 7 B
1518 Moss
Tlf.: 92063406, mobil: 92063406
E-post: lillian.hanson@gmail.no
Web-side: www.mossnaturterapi.no
Plassering: 1-27
Bransje: Alternativ behandling,
Healing, Klarsyn
MYSTIC DREAMER
Torunn Riise-Larsen
Briskebyveien 38
0259 Oslo
Tlf.: 22 55 00 82,

mobil: 95 10 04 83
E-post:
mysticdreamershop@gmail.com
Web-side: www.mysticdreamer.no
Plassering: 5-46, 6-45
Bransje: Alternativ butikk
MYSTICA.NO
Grete Tallaksrud
Postboks 9092 Konnerud
3006 Drammen
Mobil: 96509081
E-post: post@mystica.no
Web-side: www.mystica.no
Plassering: 9-42, 9-40
Bransje: Alternativ butikk,
øker / litteratur / forlag
NAOMI SOL
Vivi Marit Henrud
Svelvikvn. 847
3060 Svelvik
Tlf.: 33 77 24 06,
mobil: 92 23 14 79
E-post: post@naomisol.no
Web-side: home.no.net/naomisol
Plassering: 9-62
Bransje: Healing,
Kanalisering / medium
NATURGODIS.SE
Lars Svensson
Box 5056
S-69105 KARLSKOGA, SVERIGE
Mobil: +46 705489100
E-post: mail@svenskahalsocenter.se
Web-side: www.naturgodis.se
Plassering: 3-04,3-06,4-03,4-05
Bransje: Helsekost / kosttilskudd,
Naturprodukter
NINA TORP
Nina Torp
Gjennomfaret 40A
0876 Oslo
Mobil: 95 83 60 11
E-post: info@ninatorp.no
Web-side: www.ninatorp.no
Plassering: 1-69
Bransje: Healing, Coaching/
livsveiledning, Intuitiv
NOAHFOR DYRS RETTIGHETER
Hege Jenssen
Osterhaugsgt. 12
0183 Oslo
Tlf.: 22 11 41 63, mobil: 91790578
E-post: hegejenssen@hotmail.com
Web-side: www.dyrsrettigheter.no
Plassering: 1-36 2-37
Bransje: Dyrevern

NOR-BAN AS
Roar Thorheim
Holtegt 8
0259 Oslo
Tlf.: 22442701, mobil: 90471284
E-post: roarthorheim@gmail.com
Web-side: www.tidforfaste.no
Plassering: 9-38
Bransje: Helse og velværeprodukter
NORA SNACKS
Erik Ejderflykt
Eneboga KursgÂrd
S-64032 Malmköping, SVERIGE
Tlf.: 0046 15 72 1002,
mobil: 0046 70 54 89 380
Plassering: 1-12,1-14
Bransje: Helsekost / kosttilskudd
NORDLYS ALVEKLÆR
Ingeborg Okkenhaug
Biskop Darresgt 16
7042 Trondheim
Tlf.: 92213316
E-post: nordlys.biz@gmail.com
Web-side: www.nordlys.biz
Plassering: 6-46,7-45
Bransje: Klær, Kunst /
kunsthåndverk
NORSK
BYGGBIOLOGIFORENING
Raphael Kleinmann
Fastingsgate 4
0358 Oslo
Tlf.: 64943577, mobil: 97963098
E-post: post@baldron.com
Web-side: www.byggbiologi.org
Plassering: 7-35
Bransje: Økologi, miljø og samfunn,
Økologisk bygging
NORSK KORNSIRKELGRUPPE
Eva-Marie Brekkestø
Trudvangvn. 9
1358 Jar
Tlf.: 67 53 77 55,
mobil: 91 72 29 15
E-post: eva-marie@fredriksen.no
Web-side: www.kornsirkler.org
Plassering: 4-13
Bransje: Organisasjon / forening
NORSK
KVISTGJENGERFORENING
Nils Kåre Sunde
Bjørkhagen
4993 Sundebru
Tlf.: 37158197, mobil: 906 96 330
E-post: nk-sund@online.no
Web-side: www.kvistgjenger.no
Plassering: 2-34

Bransje: Jordstråling, Organisasjon /
forening
NORSK
PARAPSYKOLOGISK SELSKAP
Tove Faye-lund
Wedel Jarlsbergvei 13
1358 Jar
Mobil: 48006290
E-post: tovefayelund@gmail.com
Web-side: www.parapsykologi.no
Plassering: 2-46
Bransje: Parapsykologi, Organisasjon
/ forening
NORSK
PERMAKULTURFORENING
Marianne Leisner
ØDEKJÆRVEIEN 65
3145 Tjøme
Tlf.: 33391900
Plassering: 7-37
Bransje: Økologi, miljø og samfunn
NORSK
SPIRITUALIST FORENING
Andre Kirsebom
Sørkedalsveien 74
0376 Oslo
Tlf.: 90122280, mobil: 90122280
E-post: mail@spiritualist.no
Web-side: www.spiritualist.no
Plassering: 1-61 til 1-67
Bransje: Organisasjon / forening,
Spiritualitet
NORSK STEINSENTER
Dagfinn Pedersen
Jegertunet, Øysang
4990 Søndeled
Tlf.: 37 15 00 96, mobil: 97000055
E-post: post@norsk-steinsenter.no
Web-side:
www.norsk-steinsenter.com
Plassering: 6-26, 7-27
Bransje: Krystaller / steiner/ smykker
NORSK TAJISENTER
Pamela Hiley
Kirkegt 1-3
0153 Oslo
Epost: pamela@taji.no
Web: www.taji.no
Plassering: 5-23
Bransje: Skoler /kurs
NUMEROLOGEN IVKA
Yvette Westrum
Rio Mijares 11, parcela 1
Res. Paola 5
E-03170 Rojales Alicante, SPANIA
Mobil: 4509 0145

E-post: yvette.westrum@gmail.com
Web-side: www.yvette.no
Plassering: 9-51
Bransje: Numerologi
ANNCHARLOTTE OKSANEN
Ringgatan 18
S-70342 Ørebro, Sverige, SVERIGE
Mobil: +46705838677
E-post:
anncharlotte.oksanen@gmail.com
Plassering: 3-54
Bransje: Kanalisering / medium,
Klarsyn , Healing
OSLO KRISTNE SENTER
Ole Richard Valsgård
Fetveien 1
2007 Kjeller
Tlf.: 64 84 46 00
E-post: post@oks.no
Web-side: www.oks.no
Plassering: 2-60
Bransje:
Livssyn, Healing, Skole / kurs
OSLO MEDITASJONSSKOLE
Håvard Hammer
Lønsvoll Gård
1480 Slattum
Tlf.: , mobil: 92 40 82 14
E-post: nimai4@yahoo.no
Plassering: 8-26, 9-32
Bransje: Meditasjon,
Messerestaurant, Livssyn
OSLO RØDE KORS
NETTVERK ETTER SONING YOGAGRUPPEN
Eileen Svendsen
Dynekilgata 9b
0569 Oslo
Tlf.: 23230092, mobil: 91159888
E-post: lillj.legard@gmail.com
Web-side:
www.nettverkettersoning.no
Plassering: 3-21
Bransje: Yoga / meditasjon
PACHAMAMA
Manuel Ubillius Cortes
Dronningensgt. 27
0154 Oslo
Tlf.: 22 33 62 81,
mobil: 90 61 55 12
E-post: victorubillus@hotmail.com
Web-side: www.pachamama.no
Plassering: 5-24, 6-23
Bransje: Krystaller / steiner/ smykker
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PAUL’S HEALING KRYSTALLER
Paul Arve Buskum
Postboks 16
2867 Hov
Mobil: 40249370
E-post: pabuskum@bbnett.no
Web-side: www.paulskrystaller.com
Plassering: 2-44, 2-42
Bransje: Krystaller / steiner/
smykker, Healing, Sjamanisme

RAINBOW REIKI
Sverre Buer
Skaugumvei 11
1458 Fjellstrand
Mobil: 92844625
E-post: sverre.buer@jobbonline.no
Web-side: www.rainbowreiki.no
Plassering: 1-40, 2-41
Bransje: Healing, Selvutvikling

PERLEKREM.NO
Willy Jordet
Blåbærsvingen 22
0789 Oslo
Mobil: 93 04 55 93
E-post: wjordet@gmail.com
Web-side: www.perlekrem.no
Plassering: 3-25
Bransje: Hud- og kroppspleie

RECONNECTION NORGE
Line Beck
Harald Hårfagresgate 5 H
0363 Oslo
Tlf.: 22 69 00 40,
mobil: 90 96 94 04
E-post: linebeck@hotmail.com
Web-side:
www.TheReconnection.no
Plassering: 3-09, 3-11
Bransje: Healing

PHIL PHILLIPS
Henrik Wergelandsgate 13
4612 Kristiansand s
Mobil: 97474680
E-post: clairvoyant84@hotmail.com
Web-side: www.philphillips.no
Plassering: 9-52
Bransje: Kanalisering / medium

REGNSKOGFONDET
Epost:
regnskogfondet@regnskogfondet.no
Web: www.regnskogfondet.no
Plassering: 4-37
Bransje: økologi

PROBIFORM
Johan
Enanders väg 11
S-840 80 Sveg, SVERIGE
Tlf.: 0680-30009,
mobil: 0709-421642
E-post: info@probiform.se
Web-side: www.probiform.se
Plassering: 3-41
Bransje: Helsekost / kosttilskudd
PYRAMIDEFORLAGET
Bodil Storm
Huk Aveny 65 H
0287 Oslo
Tlf.: 22 56 39 63
E-post: bstorm@online.no
Web-side: pyramideforlaget.net
Plassering: 4-12
Bransje: Bøker / litteratur / forlag
QIGONGSENTERET
Harald Øygard
Borger Withsgate 1
0482 Oslo
Mobil: 41237938
E-post: harald@qigongsenteret.no
Web-side: www.qigongsenteret.no
Plassering: 1-11
Bransje: Qigong, Tai chi
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ROSE/ORNELLA SPÅER
Rose-Marie Åsén
Bringsrovägen 10
S-46450 Dals Rostock Sverige,
Tlf.: +46 53020548,
mobil: +46 7068873013
E-post: goodrosa@msn.com
Plassering: 9-64
Bransje: Tarot / spådom
SAHAJA YOGA OSLO
Trond Jakobsen
Ensjøveien 24B
0661 Oslo
Tlf.: 67412335, mobil: 94296718
E-post: trondimuni@gmail.com
Web-side: www.sahajayoga.no
Plassering: 3-43
Bransje: Yoga / meditasjon
SANS
Heba Merdas
Sinsenterrassen 7
0574 Oslo
Mobil: 46361530
E-post: milomoje72@live.no
Plassering: 1-04, 1-06
Bransje: Massasjeutstyr
SANTARA
Nina Helen Almestrand
Baldersvei 109
3518 Hønefoss

Mobil: 9177947
Epost: nina-alm@hotmail.com
Web: www.santara.org
Plassering: 9-53
Bransje: spådom
SCHIBSTED FORLAG
Anne Iversen
E-post:
anne.iversen@schibstedforlag.no
Plassering: 1-15,2-51
Bransje: Kanalisering / medium
SENTER FOR HVILE
Henrik Flørenes
Louisesgate 21
0169 Oslo
Tlf.: 46810813, mobil: 46810813
E-post: hflorenes@gmail.com
Plassering: 1-47
Bransje: Alternativt senter /
Terapisenter, Selvutvikling
SHAMANKVINDE
Jonnya Idskov Thulstrup
Hovedgaden 7
DK-9330 Dronninglund Danmark,
Mobil: +45 20465066
E-post:
shamankvinden@hotmail.com
Web-side: www.shamankvinde.dk
Plassering: 2-19, 2-23
Bransje: Sjamanisme, Healing
SHARE NORGE
Anne Marie Kvernevik
Postboks 1021 Sentrum
5808 Bergen
Mobil: 99 56 96 12
E-post: share.norge@gmail.com
Web-side: www.shareno.net
Plassering: 3-63
Bransje: Organisasjon / forening,
Esoterisk filosofi, Spiritualitet
SINE STRØM
Sine Strøm
Strandboulevarden 3a, kld.
DK-2100 København Ø.,
DANMARK
Tlf.: 004526523673
E-post: mail@sinestrom.dk
Web-side: www.sinestrom.dk
Plassering: 9-34, 9-36
Bransje: Klær, Kunst /
kunsthåndverk

E-post: husse@axelsons.no
Web-side: www.axelsons.no
Plassering: 4-23
Bransje: Massasje, Skole / kurs
SPIRALING- SPIRALTRENING
Hans Johan Finne
Måsågrendvegen 10
2436 Våler i solør
Tlf.: 62420944, mobil: 91595545
E-post:
finnskogentaichi@hotmail.com
Web-side: www.hansfinne.no
www.spiraling.no
Plassering: 1-24
Bransje: Tai chi, Helse
SPIRITTEN AS
Hilde Herland
Jernabanegata 14
1832 Askim
Mobil: 41332629
E-post: hilher10@gmail.com
Web-side: www.spiritten.no
Plassering: 4-55
Bransje: Alternativ butikk, Kunst /
kunsthåndverk, Alternativ
behandling
BENTE STAMOEN
2560 Alvdal
Mobil: 97 50 64 73
E-post: bentestamoen@hotmail.com
Plassering:
Bransje: Automatskrift, Healing
STANGELANDS
URTEPRODUKTER
Torunn Stangeland
Gamle Bomansvikv 15
1450 Nesoddtangen
Tlf.: 66 91 51 82
E-post: ts007@online.no
Web-side:
www.stangelandurteprodukter.no
Plassering: 4-39
Bransje: Urtemedisin, Naturproduk‑
ter, Bøker / litteratur / forlag

STEINHAUGEN & CO ANS
Egil Jensen
Postboks 309
1502 Moss
Tlf.: 69 25 19 63
E-post: post@steinhaugenmoss.no
Web-side: www.steinhaugenmoss.no
Plassering: 6-52, 7-53
SKOLE INNEN KROPPSTERAPI Bransje: Krystaller / steiner/ smykker
Husse Keshvari
Salmakertunet 9
1400 Ski
Tlf.: 23103623, mobil: 91344804

STENGÅRDEN H.B.
Christopher Yearian
Södra Kyrkogatan 44
S-50343 Borås, SVERIGE
Tlf.: +46 33 12 13 55,
mobil: +46 703292908
E-post: info@stengarden.com
Web-side: www.stengarden.com
Plassering: 3-46, 4-45
Bransje: Krystaller / steiner/
smykker, Musikk
STONETECH
Johanne Vejrup
Høgefoss
3855 Treungen
Tlf.: 35045903, mobil: 91347363
E-post: k-soeren@online.no
Web-side: www.3-nisser.no
Plassering: 5-56
Bransje: Krystaller / steiner/
smykker, Naturprodukter
SÅ ET FRØ
Epost: post@iheggedal.no
Web: post@iheggedal.no
Mob: 95273504
Plassering: 6-32,6-34
Bransje: økologi
TAROT OG KUNSTTERAPI
Bjørg Søreide
Fjøsangervn. 32
5054 Bergen
Mobil: 93 23 55 29
Plassering: 9-60
Bransje: Tarot / spådom, Astrologi

BIANCA TJORE
Bianca Tjore
Skogfaret 20 B
0382 Oslo
Mobil: 90124828
E-post: bianca.tjore@hotmail.com
Web-side: www.labikwil.com
Plassering: 3-51
Bransje: Reiki, Spiritualitet, Massasje
TOTAL HELSE NORGE AS
John Gursli
Postboks 21
3671 Notodden
Mobil: 41 02 56 29
E-post: john@totalhelse.no
Web-side: www.totalhelse.no
Plassering: 4-25,4-27
Bransje: Skole / kurs, Reiser,
Spiritualitet
TRANSISION TOWNS
Plassering: 6-38
Bransje: Økologi
TRAVELLING TIME
Øvrefoss 8f
0555 Oslo
Mobil: 45427701
E-post: rolandwcross@yahoo.no
Plassering: 4-00, 4-02
Bransje: Massasjeutstyr

TRON SYVERSEN- MUSIKK
FOR AVSLAPNING OG
VELVÆRE
Tron Syversen
Valstadsvingen 2
2013 Skjetten
THE GRAIL MESSAGE
Tlf.: 63843330, mobil: 92 01 38 39
FOUNDATION
E-post: post@tronmusic.no
Nicole Binder
Web-side: www.tronmusic.no
Lenzhalde 15
D-D- 70192 Stuttgart, TYSKLAND Plassering: 4-51, 4-53
Bransje: Musikk
Tlf.: +46 56580302,
mobil: +46 702863779
WENCHE TØMMERVIK
E-post: n.binder@gral-norden.net
Wenche Tømmervik
Web-side: www.gral-norden.net
Grefsrudveien 5
Plassering: 1-52
3533 Tyristrand
Bransje: Spiritualitet
Mobil: 90660694
E-post: wenche@tommervik.no
JANET THOMPSON
Web-side: www.tommervik.no
49 Dale Avenue
Plassering: 3-45
Hassocks
Bransje: Healing, Kanalisering /
UK-West Sussex BN6 8LP,
medium
ENGLAND
E-post: mailme@janetthompson.org
UTENOMJORDISK KONTAKT
Web-side: www.janetthompson.org
Ann Merete Geser
Plassering: 2-65
Kirkeveien 57
Bransje: Healing, Regresjonsterapi,
0368 Oslo
Kanalisering / medium
Mobil: 22605209
E-post: geserme@hotmail.com

Web-side: http://ufologi.net
Plassering: 3-64
Bransje: UFO, Livssyn
VASSFARFOTEN
HYTTETUN AS
Kundan Rockstad
Vassfaret
3528 Hedalen
Tlf.: 94891010
E-post: kundan@palmreading.no
Plassering: 7-60
Bransje: Håndanalyse / Håndlesning
VEGA CAFE & RESTAURANT
Laila Karstensen
Akersgata 74
0180 Oslo
Mobil: 47921215
E-post: bakern_laila@hotmail.com
Web-side: www.fairfood.no
Plassering: 7-09, 7-11
Bransje: Messerestaurant
VIDCOM MARKETING A/S
Peter Bengsch
Mosseveien 152
1172 Oslo
Tlf.: 22 28 59 65, mobil: 92016220
E-post: vidcompeter@gmail.com
Web-side: www.vidcom.no
Plassering: 1-01,1 9-43
Bransje: Massasje/massasjeutstyr,
Helse og velværeprodukter
VOLLARA
Ralf Iwersen
Snekkerveien 22
4321 Sandnes
Tlf.: 51625055, mobil: 93439161
E-post: vollara@bendixas.com
Web-side: www.vollara.no
Plassering: 4-16,5-15
Bransje: Helse og miljø,
Vannrensing/ revitalisering av vann
DONGQI WANG
Dongqi Wang
Holbæk Eriksensgate 1
4517 Mandal
Tlf.: 46442651, mobil: 40435393
E-post: qiii37@aliyun.com
Plassering: 1-09
Bransje: Kinesisk medisin, Massasje,
Kopping
ELI WIUM
Eli Wium
Skogliveien 134
3047 Drammen
Mobil: 41908090
E-post: skogstroll36@hotmail.com

Web-side: www.tarotnet.no/eli.html
Plassering: 9-55
Bransje: Klarsyn / synsk, Tarot /
spådom
WWW.CRYSTALL‑
BUTIKKEN.NO
Ann Eilertsen
Nyjordstubben 84
1275 Oslo
Tlf.: 22 62 18 18,
mobil: 92 04 29 22
E-post: anneilertsen@gmail.com
Web-side: www.Crystallbutikken.no
Plassering: 7-36
Bransje: Krystaller / stener, Kunst /
kunsthåndverk
HENNING HAI LEE YANG
Skansen Terrasse 22
1062 Oslo
Mobil: 92 23 75 42
E-post: yangz@yangz.com
Plassering: 8-59
Bransje: Astrologi, Håndanalyse /
Håndlesning
ZAREPTASKRUKKE AS
Are Hågensen
Gamle Bjørndalsvei 15
1476 Rasta
Mobil: 95896476
E-post: are.haagensen@live.no
Plassering: 3-14
Bransje: Kunst / kunsthåndverk
ZEN-COACHING
Vibeke Myhre
Westye Egebergsvei 8
2004 Lillestrøm
Mobil: 98851239
E-post: freebeke@hotmail.com
Web-side: www.zen-coaching.com
Plassering: 1-05
Bransje: Coaching/livsveiledning
ZINZINO - BALANCE OIL
Vibekke Ahlbom
Utgarveien 11b
1368 Stabekk
Mobil: 91162062
E-post: vibekke.ahlbom@gmail.com
Plassering: 6-11
Bransje: Helsekost / kosttilskudd
ØKOLANDSBYFORENINGEN
Plassering: 6-36
Bransje:
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RAWFOOD RETREAT OG FASTE-UKER PÅ DEN
ØKOLOGISKE GÅRDEN ST PAUL I BELGIA
Lev enkelt mens du avlaster og renser kroppen din. Denne naturlige og
eldgamle terapien gir kroppen mulighet til å slappe av og du får en dyp
følelse av velvære samtidlig som du går ned i vekt.
På gården St Paul i Belgia arrangerer vi fasteuker for deg som vil prøve noe
nytt.Vårt kurssted er en fantastisk møteplass for likesinnede mennesker
hvor man får mulighet til å utveksle tanker og erfaringer i felleskap.
Her foregår RawFood, juicing og vannfasting.Yoga/Pilates, kunst-terapi ,
meditasjon og gåturer er noen av aktivitetene vi kan tilby i de forskjellige
kurs-ukene. Infrarødbadstu og til tider massasje kan dere også få nyte!

www.tidforfaste.no
INSTRUKTØRER:
Michele Thorheim
TidForFaste-Prosjektleder; har utdannelse fra et av verdens ledende internasjonale
institutter The Ann Wigmore Foundation/ Living Foods Lifestyle EducationCenter i
Puerto Rico. michele.thorheim@tidforfaste.no +47 90737378
Lars Grini kjent fra Helt Rå-restaurantene, Rawfood-kurs og juice-faste
+47 90955697
Siri Valdman Massør på UnitySenter Oslo, Pilates/Yoga-instruktør, RawFood/
juicing/vannfaste +47 40204633
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MEDIUM, HEALER,KLARSYNT
LIVSVEILEDER OG
REGRESJONSTERAPEUT.
SKRIVER BOK FOR BARN,
SOM ER SELVOPPLEVDE SOM
SPIRITUELT BARN, SOM ER
FLETTET INN SOM I ET EVENTYR
MED FOKUS PÅ AT BARN SKAL FÅ
VÆRE SEG SELV FULLT OG HELT, OG IKKE BLI FORMET TIL
NOE DEIKKE ER.

BRUNO
GRÖNINGS
VENNER
Standplass
2-63
Lillestrøm,
22.-24. NOV.
2013

« FRA MITT HJERTE & FRA UNIVERSETS HJERTE «
PÅ MESSEN VIL HUN SNAKKE LITT OM DET Å
SNU KRISER OG VANSKELIGE LIVSSITUASJONER TIL NOE
POSITIVT. HUN VIL FRA HJERTE, ÆRLIG FORTELLE OM
HVORDAN HUN SELV HAR FÅTT
HJELP FRA UNIVERSET, TIL Å SE POSITIVT PÅ DE KRISER
SOM KOM.
HUN VIL OGSÅ HA EN DEMONSTRASJON AV SITT
MEDIUMSKAP, DER HUN LINKER PUBLIKUM MED VÅRE
KJÆRE SOM FREMDELES ER SAMMEN MED OSS, BARE I EN
ANNEN DIMENSJON.
FOREDRAG:
LØRDAG KL 14, ROM 3
SØNDAG KL 14, ROM 3

A path of
joy, the way
of nothing.

Nyheter
Messeinfo
Kursoversikt
Terapeuter
…med mer!

The Bright Path Norway
Stand nr 1-35

Få med deg Paramananda
og foredraget ”Nothingness
and the Path of Joy”!
Lørdag 23.11 kl.14, rom 2.
Søndag 24.11 kl.13, rom 2.

Paramananda
Ishaya
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BIRTHE
ROMERHEIM

LILIAN HANSON – TERAPEUT OG KLARSYNT.
Lilian har jobbet som psykiatrisk hjelpepleier, men har også 20 års
erfaring innen den alternative verden. På messen tilbyr hun:
Healing, helbreder/klarsynt og Still Point, som går ut på å
finne det stille punktet i seg selv. For så å finne ro og harmoni
og å komme i balanse. Øker konsentrasjonen. Til dette bruker
hun også blomsteressenser (vibrasjonsmedisin) og har også
kontakt med hjelperne dine som guider.
Bioressonans: Klientens data legges inn i en liten maskin, sammen
med en hårprøve. Scanner så denne helt ned til cellenivå. Hun
leser da av det som kommer frem, diskuterer med klienten og
behandler med maskinen.
Telefon: 92063406
E-post: Lilian.Hanson@getmail.no, web: mossnaturterapi.no

Fagutdanning i soneterapi og massasjeterapi
Institutt for helhetsmedisin er en fagskole i kroppsterapi som tilbyr to
komplette fagutdanninger: Soneterapi og massasjeterapi.
Våre studier er av de mest omfattende i landet, og med små klasser og kvalifiserte
lærere har vi de siste 30 årene utdannet terapeuter på et høyt faglig og etisk nivå.
Begge studieretninger er offentlig godkjente fagskoleutdanninger. Dette gir en trygg
ramme rundt utdanningen og et godt grunnlag for videre karriere.
Utdanningene går over to år på deltid, og studentene kan søke lån og stipend i
Lånekassen.

Geitmyrsveien 45B, 0456 Oslo. Tlf (+47) 22 04 67 00
E-post: ifh@ifh.no. -

Nye kull i Oslo og Bergen høsten 2014

Nyheter
Messeinfo
Kursoversikt
Terapeuter
…med mer!
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LIV MARIE KEIRVÅG:
KREATIVE KROPPSUTTRYKK
En workshop med fokus på kreativ bevegelse, samspillsøvelser, lek og fantasi. Målet er å få en smakebit
på hvordan dans, bevegelse og danseterapeutiske
prinsipper kan skape bevissthet om kroppens
muligheter, skape glede og bygge gode relasjoner.
Liv marie leirvåg er spesialpedagog og
danseterapeut - ma, usa.
Stand 3-31.
Work shop fredag kl 18.00 Rom 5
og workshop lørdag kl 12.00
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bli kvitt dine helseplager

Messetilbud! 25% RABATT

på alle enkelt behandlinger
Bestill og betalt innen 20-26 nov
Gjelder kun nye kunder!

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
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