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Pål-Esben Wanvig
Fra utbrenthet til opplysthet

“Kom å besøk 
meg på stand
nr. 2-23/25”

Spirituell Healing og Personlighetsutvikling med 
    Pål-Esben Wanvig - Sivilingeniøren som ble sjaman 
       og spirituell lærer etter å ha møtt veggen.

Møt Pål-Esben Live: Foredrag på Alternativmessen

Gratis CD/DVD til alle deltagere 

Lørdag 22. november kl. 15 - Rom 3: Her vil du få svar på hvorfor du har 
problemer på jobben, med sjefen, med din partner, med økonomi, med din 
helse og med å finne tilbake til din sjel og essens sine ønsker, som er 
forutsetningen for å leve et lykkelig og meningsfylt liv. Du vil også få en 
introduksjon til effektive metoder for å kunne endre årsaken til dine 
problemer slik at du kan skru av autopiloten og bli mer fri til å leve det livet 
du selv ønsker!

Søndag 23. november kl. 15 - Rom 1: Under dette foredraget viser jeg 
deg mitt system for hvordan du kan løse de fleste av dine problemer og 
sykdom selv med konkrete resultater på rekordtid! Du vil få en spennende 
introduksjon til hvordan din hjerne fungerer og hvorfor mye av din 
ubevisste adferd skaper store problemer i ditt liv. Hva er årsakene til at så 
mange mislykkes med å forandre seg selv og sine problemer? Hvordan er 
sjelen koblet sammen med hjernen din og hvordan kan du selv løse dine 
problemer og sykdom med en helhetlig tankegang og effektive metoder 
som fører til konkrete og målbare resultater?

Fredag 21. november kl. 16 - Rom 3: Hva er Spirituell Opplysthet og 
Spirituell Selvrealisering og hvorfor er det viktig for deg å oppnå disse 
tilstandene i dette livet? I løpet av foredraget vil jeg gi deg en spennende 
introduksjon til hvorfor dette er så viktig og hvordan du kan utvikle deg til 
å oppnå en slik tilstand. Med rett trening og forståelse er dette noe alle kan 
oppnå i dette livet uten å måtte leve i et Ashram eller i en hule i Himalaya!

Under hvert av foredragene vil deltagerne 
motta prøver (helt GRATIS) på ett av mine 
treningsprogram/seminar på CD/DVD 
(forskjellige CD/DVD på de ulike foredragene!) 

For m
er inform

asjon se w
w

w
.w

anvig.no

3 dager til Opplysthet:

Hvorfor hindrer du seg selv deg selv i å lykkes?

Forandre ditt liv på 90 dager!

Rainbow Feng Shui – Kunsten i å bo lykkeligere!
Søndag 23. november kl. 17 - Rom 3: 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. Du 
lærer 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 i vårt vestlige samfunn uten at du trenger å investere 
store summer i ombygging og kjøp av møbler og lignende. 
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Visjon Expo 2014

MAGASINET VISJON

BLI 
ABONNENT:
For 435 kroner 

får du Visjon fritt 
tilsendt i et 

helt år.

Fra i år har vi valgt å døpe messen Visjon 
Expo! Messen skal fortsatt være årets stor-
mønstring der man blir kjent med nye 
ideer og spennende impulser. Og den skal 
være i utvikling.

Stadig flere søker livssynsmessig nyorien-
tering og blir mer bevisst sine helsevalg. 
Det er ikke lenger noe alternativt. Det blir 
også stadig tydeligere at våre livsstilsvalg er 
avgjørende for framtiden på kloden. Dette 
ønsker Visjon Expo å bidra positivt til.

Jevnlig blir ideene og verdiene som finnes 
på messen løftet frem i media. Tidvis med 
et kritisk blikk. I høst har vi sett hvordan 
prinsesse Märtha Louise har blitt gjenstad 
for delvis svært kraftige angrep. Medi-
ekommentatorer har gått så langt som å 
hevde at hennes «tankesett» gir grobunn 
for menneskefiendtlige holdninger. Påstan-
der som heldigvis ble kraftig imøtegått. Når 
søkte argumenter og ren livssynsskamp 
presenteres som rasjonell analyse, er det 
viktig å si ifra.

Ofte polariseres også forholdet mellom det 
konvensjonelle helsetilbudet og alternativ, 
komplenemtær behandling. Vi mener at 
dette ikke trenger å være noen motset-
ning. Stadig flere nordmenn benytter seg 

av bredden av tilbud – på en god måte.
Det er heller ikke noen motsetning mel-
lom rasjonell tenkning og å søke spirituelle 
erfaringer i livet. Tvert om handler det om 
ulike aspekter av tilværelsen. Og å ta vare 
på verdiene ved et moderne liberalt sam-
funn. Både helsemessig, sosialt, kulturelt 
og livssynsmessig.

På Visjon Expo har vi et eget område for 
«Green Living»! Der viser vi aktører som 
jobber for en grønn og bærekraftig sam-
funnsutvikling. Vi inviterer publikum til å 
dele sine framtidshåp – på grønne blader 
som fyller utstillingens trær!

Vi ønsker utstillere fra hele verden og tu-
senvis av publikummere hjertelig velkom-
men til Visjon Expo!

Eirik Svenke Solum
redaktør 
Magasinet Visjon

VISJON er et magasin for personlig 
utvikling, helhetlig helse, økologi, livs-
syn og et mer helhetlig verdensbilde. 
VISJON skal bidra til å finne nye utvi-
klingsveier både for oss selv og for 
samfunnet. 

Vi forsøker å synliggjøre aktiviteter som 
arbeider med nye eller mindre kjente 
veier til bedre helse, balansert livsførsel, 
personlig og samfunnsmessig utvikling, 
økt miljøbevissthet, samt livssyn som 
gjerne baserer seg på personlig ansvar 

og egen erfaring. Fellesnevneren for 
disse gruppene er ofte en positiv nys-
gjerrighet overfor det nye og ukjente, 
der menneskeheten alltid har måttet 
hente inspirasjon til fremskritt og nye 
utviklingsveier. 

For VISJON er mangfoldet og forskjel-
lene er en ressurs. Ved en fri menings-
utveksling kan vi lære å verdsette de 
fasetter som andre representerer, sam-
tidig som vi lar oss utfordre til å gå 
videre i vår egen utvikling. Grupper og 

enkeltpersoner med forskjellig erfa-
ringsbakgrunn og livsanskuelse må 
finne gode måter å kommunisere på for 
at vi skal skape nye utviklingsveier.
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 Fremtiden i våre hender
 Norske økosamfunns forening
 Gaia Homes
 Byggbiologiforeningen
 Permakulturforeningen
 Biodynamisk forening
 Stangeland urter

 Neo Folgeroe – økologiske oljer
 ByBi – urban birøkting 
 Aktivhus & Økolandsbyen i Hurdal

 Noah – for dyrs rettigheter
 Organic Feelgood
 Green Spirit – økologiske teer og urter 

 Så et frø

TEMA:  
«GREEN LIVING»  

OG BÆREKRAFTIG 
LIVSSTIL. 

STOR UTSTILLING.

Ved årets messe fylles midtområdet i utstiller
salen med aktører som jobber med ulike veier 
til et mer økologisk samfunn – og en grønnere 
livsstil.  
Vi inviterer publikum til å dele sine grønne 
framtidshåp, ved å fylle utstillingens trær med 
grønne løvblad!

 Fremtiden i våre hender
 Norske økosamfunns forening
 Gaia Homes
 Byggbiologiforeningen
 Permakulturforeningen
 Biodynamisk forening
 Stangeland urter
 Neo Folgeroe – økologiske oljer
 ByBi – urban birøkting 
 Aktivhus & Økolandsbyen i Hurdal
 Noah – for dyrs rettigheter 
 Organic Feelgood 
 Green Spirit – økologiske teer og urter 
 Så et frø

ROLF JACOBSEN SIMEN TORP KNUT HJELLESET ELISABETH ROGNMO ØYVIND SOLUM

PANELSAMTALE: Å bo økologisk

I PANELET

 Rolf Jacobsen – Gaia Arkitektene.
 Simen Torp – Initiativtaker til Hurdalen Økolandsby.
 Knut Hjelleset – Norsk jord- og halmbyggeforening. Til daglig er han rådgiver i RORG-samarbeidet.
 Elisabeth Rognmo – Galleri Strå, designer.
 Øyvind Solum – Miljøpartiet De Grønne Akershus.

Økolandsbyer, økologiske byggeprosjekter og alternative byggemetoder – hva skal egentlig til for å bygge og bo økologisk? Her 
skal vi se på noen av initiativene som finnes her til lands. 
Hva er de viktigste hensynene når man skal bygge og bo økologisk? At byggene sparer strøm og energi? At materialene som er 

brukt er naturlige? At inneklimaet er helsefremmende og allergivennlig? Hva vil det egentlig si å bygge sunt og miljøvennlig?

Søndag kl 16 rom 2
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  At ingen diskrimineres på bak-
grunn av hvem de elsker!

  Slutt på oljeboring.

  Indre ro. Fred. Helbredelse. 
 Kjærlighet.

  At alle våkner til sin sanne natur 
 og lar hjertet tale mer enn sinnet.

  Et grønt hus fylt med bærekraft 
 og kreative mennesker.

  At alle mennesker skal få leve et  
 verdig liv – med frihet fra sult, 
 fattigdom, undertrykkelse og   
 (makt)misbruk!

  Jeg vil sende kjærlighet til 
 Moder Jord – vår felles mor.

  La kjærligheten seire og la hvert  
 menneske ta medansvar for eget  
 liv, slik at fred på Jorda blir 
 virkelighet!

  Mangfold på en levende klode!

  Le hver dag – og kjærligheten   
 strømmer!

  Et liv med tid til livet.

  Min drøm er åpne, ærlige møter  
 med kjærlighet og deling.

  Kardemommeloven.

  Jeg ønsker at Mamma får fred, 
 at søstrene mine er trygge og at 
 vi skal fortsette å være en nær   
 familie.

  Glede, lykke, likeverd. 
 For størst av alt er kjærligheten.

  En beboelig jordklode for alle!

  Frihet for alle! Dyr, mennesker 
 og naturen. Frigjør dyrene 
 og frigjør deg selv!

  At alle får den respekten 
 de fortjener.

  Redd regnskogen! Den er viktig.

  Å gå tur i skogen med hunden min,  
 det er min drøm.

  Vær god mot alle du ser.

  Fred på jord. Rent vann til alle.   
 Kjærlighet.

  Jeg jobber hardt med meg selv 
 for å bli et bedre menneske.

  Tid til å nyte. Tid til å leve. 
 Tid til å elske.

  Mitt ønske er at andre barn 
 får mat og kjærlighet i hjertet.

  Håp.

  Jeg ønsker at alle barn skal føle 
 seg trygge og være beskyttet.   
 Jeg ønsker meg lykke for min sønn  
 og å være en god mor for ham, 
 at han husker meg som dét.

  Jeg drømmer om å ha mitt 
 eget klatretre!

  At dyrene skal få leve for seg selv  
 og ikke for mennesker.

  Økologisk og bærekraftig økonomi.

  Naturen og menneske i balanse.

  Fred. Tillit. Glede.

  Flere økolandsbyer!

  I wish that mankind becomes 
 kindman. Humbleness, love, 
 truthfulness, kindness, peace, 
 compassion, understanding. Truth.

  Kjærlighet og balanse til alt og alle.

  En grønn jord!

På Visjon Expo Alternativmessen på Lillestrøm i år er «Green 
Living» og bærekraftig livsstil hovedtema. I 2013 hadde vi 
også utstillingen der publikum delte sine drømmer for framti-
den, ved å fylle utstillingens trær med grønne blader!

Her er noe av det som ble skrevet på de bladene, som til slutt 
fylte alle trærne:

Grønne drømmer for framtiden

Se også vår nettside www.magasinetvisjon.no.
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5th Dimensional Quantum Healing: 
7-30, 7-32, 8-29, 8-31
Absolutt Helse: 3-12
Academy of Metaphysics (AoM): 9-54
Akademiet Helbredi: 2-15
Aktiv-Hus Hurdal AS: 6-21, 6-23, 
6-25
Akupunktur Akutten: 1-23
Alpakka Malla: 1-37, 1-39, 1-41, 1-43
Amazing Touch: 2-06, 3-05
Amfora Design: 4-62
AMS Advanced Medical Systems : 
3-22
Angel Guidance and Healing: 2-60
Anneli Guttorm og Rita Iversen: 4-11
Areopagos: 2-55, 2-57, 2-59
Argon Navis: 3-63
Art Decoupage og Hjertehealing: 1-25
ArunA - Akademiet/ InnerLife: 3-50, 
3-52, 4-49, 4-51
Atelier Rafaela: 7-61
Aura-Visjon : 1-17
Axelsons, Skole innen kroppsterapi: 
4-21
Badstueksperten din: 5-50, 5-52, 6-49, 
6-51
Baha’i-samfunnet i Oslo: 2-52
Baldron: 2-27, 2-29, 2-31
Bendriss, Lilli: 3-58, 4-57
Berget, Arild: 1-09
Bianca Tjore & Lama Lobsang: 4-56
Biovitalspace: 4-01
Blue Lotus Arts: 4-20
Bodywrap Team-Norge: 6-11
Borak Lovian Naturterapi: 3-02
Bowen Norge: 1-03
Carl-Arne Nilsson og Tina Taylor: 
9-46, 9-48
Chanson Norge AS - rent ionisert 
vann: 2-11, 2-09, 2-07
ChufaMix: 2-39
Claire og Britt: 4-45
College of Naturopathic Medicine: 
3-20
Colour Scope: 2-14
Comida Viva: 7-09, 7-11
Creating 7 Tools og Tarot: 1-59
Crystal Cave - Phil Phillips: 9-64
Crystallbutikken: 4-39
Deltabed: 1-12, 1-10, 1-08
Den Islandske Håndlæser Sigridur: 
9-44
Det Norske Healerforbundet: 1-05, 
1-07
Dragon Wood: 6-00, 6-02, 7-01
Dyretolk Sissel Grana : 3-35
Eastern Harmony: 4-23, 3-24
Eco Oils 4 U: 4-10
Egil Fylling - Musikk for kropp og sjel: 
2-34, 3-33
Energetix Magnetsmykker: 4-41
Energica: 4-44, 4-46, 4-48, 4-50, 4-52, 
5-43, 5-45, 5-47, 5-49, 5-51

Energimedisin AS: 1-35
Englemalerier: 8-38
Enhjørningen: 2-32, 3-31
Evangeliehuset: 3-59
Eventyrmalerier: 8-36
Evexia A/S: 1-20, 1-22, 2-19, 2-21
Evy Heitmann: 7-62
Falun Gong Norge: 5-55
Filago Økolandsbyer AS: 5-24, 5-26, 
5-28
Flammehuset dyretolkskole: 2-22
Forever Living Products - Aloe Vera: 
3-39
Forever Living Produkts: 5-11
Framtiden i våre hender: 4-24
Friends Fair Trade: 4-28, 4-26
Fritt Helsevalg: 3-06
Gaia Homes A/S: 6-24, 6-26
Gano.no: 5-10
GMS Luer og design: 
Good Heart People: 1-60
GRAL-NORDEN: 3-51
Green Health AS: 4-16
Green Spirit - økologisk velvære: 6-10, 
6-12
Grønstad: 6-62
Grønt Fokus: 4-30
Gyldenrose Esoteriske Senter: 6-01
Göteborgs Massageskola: 1-01
Hadeland Folkehøgskole: 2-16, 3-15
Healer Route: 4-61
Healing: 3-00
Healing Norge: 9-50
Healingenergi : 1-19
Heart of Tantra: 1-57
Helande Toner: 6-20, 6-22
Hjärterummet : 2-04, 3-03
Holistisk Forbund: 4-63
Hospital Klinik im LEBEN Germany: 
3-21
Hvite Ørn: 5-09
Håndanalyse: 8-54
Ildsjelen: 7-54, 8-53
ILIANA akademiet: 1-13, 1-15
Impoco: 8-34, 9-33
IndreRo: 4-09
Innsiktstreneren: 2-44
Inspiratorskolen: 6-54
Instatera: 8-46
Intuisjonsskolen: 5-12
Irwelin: 3-40
J & P Food Thai Vegetarmat: 7-13, 
7-15
James, Chris: 7-26, 8-25
Jan-Erik Hanssen : 9-43
Janet Thompson: 2-65
Jident.no: 2-03, 2-05
John Calmar Aura-Chakra Foto: 3-13
John of God - Weforyou Norge: 3-45
Johnsen, Knut Arvid: 9-61
Juliano Creaciones: 1-40
Kanu Natur - Kosmetikkprodukter: 
7-41
Karita F: 7-64

Karma Tashi Ling Buddhistsenter: 
5-53
Kiropraktor Klinikk1: 4-05
Kirstin: 8-62
Krishnas Cuisine: 7-24, 8-23
LaDiva: 3-42
Larsen, Eva-Lill: 7-53
Larsen, Greg: 3-55
Lea Kielland, Sophia: 4-00
Lena Ranehag - Schibsted forlag: 6-61
Lev livet - Fullt ut: 5-06, 6-05
Life Alignment: 3-08, 3-10
Life Coaching - Law of attraction: 
1-42, 2-41
Lilian Hanson: 1-21
Lille Arkana : 7-34, 7-36, 8-33, 8-35
Lisas Helhetsterapi: 8-61
Livesmart 360 Chocolates: 6-41
Ljusets Hjärta: 1-55
Lykkelys: 5-15
Lysarbeider.no: 3-61
MacKenzie, Jennifer: 2-62
Madsen, Samin: 9-59
MagorDrum, SpiritTen: 9-34
Maria & Hege: 8-60
Marianne Behn: 1-51, 1-53
Martinsson, Ellinor: 9-57
Massasjebutikken : 1-24, 1-26, 1-28, 
1-30
Medium - Anita Helen Rasmussen : 
8-64
Medium Urzula Bergman: 7-58
Mediumskap i Drammen: 9-55
Messiah foundation international: 2-56
Mimmi-Leone: 1-45
Mona & Mari: 9-56, 9-58
Moreno Instituttet / NPI: 3-16
Mystic Dreamer: 5-44, 6-43
Mystica.no: 9-40, 9-42
Naomi Sol Naturterapi: 9-62
Naturgodis.se: 3-04, 4-03
Naturia: 5-20, 5-22
Neo Folgeroe AS: 6-29
Nina Torp: 1-69
NOAH-for dyrs rettigheter: 1-34, 
1-36, 2-33, 2-35
Nora Snacks: 1-12, 2-11
Nordlys Alveklær: 6-44, 7-43
Norsk Byggbiologisk Forening: 4-34, 
4-32
Norsk Institutt for Psykosyntese: 1-32
Norsk Jord- og Halmbyggerforening: 
5-25, 5-27
Norsk Kvistgjengerforening: 5-19
Norsk Parapsykologisk selskap: 2-53
Norsk Permakulturforening: 4-30
Norsk senter for bevissthet og RPF 
Norge: 4-19
Norsk Spiritualist Forening: 1-61, 
1-63, 1-65, 1-67
Norsk Steinsenter: 7-40, 7-42, 8-39, 
8-41
Norsk Taiji-senter: 6-19, 6-21
Oksanen, AnnCharlotte: 3-46

Omega Cure: 4-12
Organic FeelGood: 3-26, 4-25
Oslo Kristne Senter: 2-54
Oslo Meditasjonsskole: 8-24, 9-23, 
9-28, 9-30
Oslo Vineyard: 3-49
Pachamama: 4-22, 5-21
Paul’s Healing Krystaller: 2-40, 2-42
Prairie Buffalo and Miga: 1-56, 1-58, 
2-49, 2-51
Probiform: 6-39, 7-39
Propolife: 8-42
Rainbow Reiki: 2-23, 2-24, 2-25, 
2-26, 3-23, 3-25
Ramayana Norway: 9-41
Reconnective Healing: 3-14, 4-13
Rockstad, Kundan: 8-52
Santara: 7-63
Saras: 7-23
Schamana: 3-53
Share Norge: 1-68
Sine Strøm: 8-32, 9-31
Sjamanistisk Forbund Akershus: 1-66
Sjelens Univers: 2-46
Skattekisten: 4-02
SolstadAkademiet: 2-20, 3-19
Soul of Zaria: 5-59
Soulspring: 1-50, 1-52, 2-43, 2-45
Spiraling - Hans Finne: 1-16
Spread the word: 1-31
Spaatelefonen: 7-44, 8-43
Stangelands Urteprodukter: 6-27
Steinhaugen & co ANS: 6-50, 6-52, 
7-49, 7-51
Steinmannen, F. Larsen: 5-60, 6-59
Stengården H.B.: 3-44, 4-43
Stonetech: 5-54
Studio Figura: 4-14, 5-13
Så et Frø: 5-30
Tarot og kunstterapi: 9-60
The Avatar Course: 4-15
The Bright Path - Ishayaenes Ascen-
sion: 1-11
The Paradigm Academy: 3-54, 3-56, 
4-53, 4-55
TRON Syversen- musikk for avslap-
ning og velvære: 5-46, 6-45
Tømmervik, Wenche: 3-43
Utenomjordisk kontakt: 2-61
Vega Cafe & Restaurant: 7-19, 7-21
Vidcom Marketing A/S: 1-04, 1-06, 
2-01, 2-02, 2-00
Viking Kristall: 5-04, 6-03
Vikka´s krystaller & T&C Dittrich: 
6-14, 6-16
Vinther, Poul: 4-54
Visjon: 5-04, 5-06, 6-03, 6-05
White Lotus - Katerina Alveid: 3-41
Wium, Eli: 9-53
www.hildekarin.no: 7-60
Yang, Henning Hai Lee: 8-44
Yogaferie til Italia: 2-50
Young Living: 1-02
Ängsbacka Kursgård: 1-27, 1-29

Alfabetisk utstilleroversikt



8   Alternativmessen 2014

Fredag 21. november, 11.00 – 20.00 
KAFÉSCENE

12.15 POWER OF THE MANTRA SOUND - Sang av Vediske Mantra. Oslo Meditasjonsskole
13.00 THE SHAMANS VOICE. With Marcos Rodriguez. A healing experience using the healing power of sound, working together with the public, 

going in a trip; «the longest way we need to walk in this lifetime is the way to get from the head to the heart «, and in that journey we need healing 
and help, using sacred sound and sacred instruments Marcos will guide the assistants to start this journey and to start the healing process that’s 
needed to move forward and to get to the Heart! The concert includes working the sound to fortify the connection with Mother Earth, with The 
Universe and with Ourselves, using Drums, flutes, Shell, Kokle, Monochord and the voice this concert will be the start of a process, of a path…if 
you are not already there and will make you move forward if you are on the path. Marcos Rodriguez «Bearcub» defines himself as «earth native» & 
«world citizen». He combines the knowledge of «energy work «, «healing» and «sound» to walk his own path, to heal and to teach others. Under his 
carrier has collaborated with many musicians and sound healers, Mediums and Medicine women/men, played at many gatherings and festivals all 
over Europe.

13.45  TAJI DEMONSTRATION. Pamela Hiley, Norsk Taijisenter.
14.30 CHRIS JAMES – THE HEALING VOICE! Chris James teaches internationally about the healing power of sound and song, voice and self expres-

sion. «Everyone is born with a beautiful voice». Through discovering our natural voice, we learn to trust our creativity and intuition, speak our truth 
and be heard.

15.45 POUL VINTHER: Konsert
16.30 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 melo-
dilinjer 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! Velkom-
men til konsert!

17.30 TINA RASMUSSEN NYBORG M.FL. MAGEDANS
18.15 VIHANGA (EGIL FYLLING) & SHAVANA (JEANETTE ANGELL):  De to musikerene med ulik bakgrunn har hatt fokus på å skape musikk 

& budskap som kommer fra dypet av sjelen i kontakt med den høyere bevisstheten. Shavanas stemme tar oss med på en reise gjennom chanting og 
englesang, og sammen med Vihangas meditative musikkuttrykk tilbyr de en magisk musikkopplevelse.

19.00 FALUN GONG: Demonstrasjon av Falun Gongs øvelser.

KL 12.00 – FREDAG

Rom 1 MIN OPPLEVELSE AV DET ÅDELIGE LIV OG MINE EVNER. Ved Anita helen rasmussen. På mitt foredrag får du møte meg, åpent og ærlig om 
mange av mine opplevelser i livet. Hvordan jeg har opplevd diverse hendelser og hva min hverdag gir av opplevelser. Et spennende liv. Velkommen!

Rom 2 MEDIUMSKAP – MED ADELE LEYHA OG NAOMI SOL. Se hjelperne bli tegnet samtidig som beskjeder blir gitt. Velkommen til en synsk 
tegneseanse hvor Adele Leyha tegner portretter av guider/hjelpere samtidig som Naomi Sol formidler beskjeder fra dem. Svært få medium praktise-
rer denne formen for synsk tegnekunst i Norge idag. Sammen driver vi foreningen Mediumskap i Drammen, hvor vi jevnlig arrangerer ulike typer 
events og kurs med beskjeder fra hjelperne.

Rom 3 PROTECTION FROM ELECTROMAGNETIC STRESS=BIOVITALSPACE. By Dr Ivan U.Ghyssaert. Harmful radiation produced by all 
electrical and electronic instruments, radars, satellites, nuclear power stations, wifi etc... Curry and Hartmann grids damages our health.BIOVI-
TALSPACE is the essence made from a unique meteorite found in kenya and pure light derived from eight precious stones as well as a frequency 
transforming negativity into positive energy. This combination surrounds the weater with an invisible protective shield. KIRLIAN photography as 
well as Kinesiology are valuable tools to demonstrate the remarkable efficiency of this protection. BIOVITASPACE can protect people as well as 
places or circumstances. Dr Ivan U.Ghyssaert er tidligere professor ved Falultet for naturmedisin i Paris og gjesteprofessor i ulike nasjonale naturme-
disinske institusjoner i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Sveits.

Rom 6 BOWEN-TEKNIKKEN stimulerer kroppens egen evne til å helbrede seg selv. Informasjon om Bowen Teknikken for akutte og kroniske belast-
ningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel- og skjelettsystemet samt stimulerer blod- og lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet til å resti-
tuere 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.

KL 13.00 – FREDAG

Rom 1 LIFE ALIGNMENT – HEAL YOUR LIFE, HEAL YOUR WORLD. Jeff Levin. Life Alignment was developed by Dr Jeff Levin, Doctor of 
Natural Medicine and is a system of powerful energy healing that identifies and locates energy blockages in the body often caused by past trauma, 
suppressed emotions, pollutants, lifestyle stresses or physical injury that have become encoded into our cellular memory. Through a gentle, but deep 
process these blockages are released, resulting in a greater self-understanding and consciousness, self-awareness and wellbeing.

Rom 2 LENGTER DU ETTER Å SLIPPE STRESSET OG ROE NED? Ved Azaris Tommy Fredriksen. Er du sliten av alle tankene, alle følelser av ansvar 
og gjøremål og ønsker en pause fra alt sammen? Eller ønsker du bedre indre kontakt med deg selv? Da har du kommet til riktig sted. I denne seansen 
vil jeg veilede deg gjennom noen enkle, men effektive teknikker du selv kan bruke til å slippe stress og reaksjoner i kroppen, roe ned et aktivt sinn 
og vanskelige følelser og bli mer tilstede i deg selv og med omgivelsene dine. Din veileder vil være Azaris Tommy Fredriksen, mangeårig terapeut og 
lærer og grunnlegger av Norsk Senter for Bevissthet. For mer informasjon, se www.senterforbevissthet.no.
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Rom 3 AURAFARGENE OG DERES BETYDNING. Ved Arne Rønhovde/Anne-Grethe Eilertsen. Hva betyr de ulike fargene i auraen? Har fargene på 
chakraene noen betydning - og kan chakraene ha «feil» farge? Hva betyr det? Er det sant at auraen forandrer seg hele tiden, og hva betyr det hvis 
man har mange farger i Auraen sin? 

Rom 4 PHIL PHILLIPS. A demonstration of mediumship with a short talk about what is the spirit world.
Rom 5 TROMMEMEDITASJON.»Vi har mer å oppdage ved å utforske vårt eget indre univers, enn hva vi kan finne ved hjelp av romfart eller ved å lete 

på havets dyp.» (Dalai Lama). I trommereise kan denne indre oppdagelsesferd skje. Bli med og opplev sjamantrommens magi. Trommereiser kan 
også bidra til tilfriskning og personlig vekst i kombinasjon med andre tiltak, spesielt innen psykisk helse. Leder av Hvite Ørn, Jan-Magne Sørensen, 
veileder og trommer under meditasjonen. Han har i alt holdt over 500 kurs, foredrag og workshops for privat personer, organisasjoner, bedrifter og i 
det offentlige.

Rom 6 MIKROBØLGER – innvirkning på vann og mennesker. Ved Jan Frandsen. Hvordan kan vi beskytte oss og minimere stråling i hverdagen?
Rom 7 KORNSIRKLER - BUDSKAP OG HJELP FRA UTENOMJORDISKE SIVILISASJONER? Ved Terje Wulfsberg. 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?

Rom 8 MAT SOM GJØR DEG SYK. Hvorfor har Vesten livsstilssykdommer og lite i øst? Behandlingsform av helhetlig helse. Gjennom 26 års erfaring jeg 
deler med deg. Ved helhetsterapeut, Coach Reidun Syversen, Helse & Allergi Senter & Opplæringssenter.www.helhetsterapeut.no 

Rom 9 TIBETANSK KLANGSKÅLS MEDITATION. Ved Majvi Romeborn. Jag kommer med hjälp av mitt högre själv och tibetanska klangskålen ge har-
moni, balansering, healing för kropp och själ. Dharma, din livs uppgift, hur hittar jag den?

KL 14.00 – FREDAG 

Rom 1 PUST, MEDITASJON OG QIGONG. Hadeland folkehøyskole. Kom, ta deg et lite avbrekk fra alternativmessens mange inntrykk. Bli med lærer 
og elever ved Helse og helhet linjen fra Hadeland folkehøgskole på en liten pustepause. Vi gjør pusteøvelser, qigong og en kort meditasjon, for 
jording, sentrering, flyt og nærvær. Velkommen.

Rom 2 SJELENS UDØDELIGHET. Kontakt med de døde. Et kristent perspektiv. Ved Liv Hegle. På dette seminaret vil vi spørre: Hva skjer etter døden? 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? Er det noe i oss som lever videre? Seminarholder: Liv Hegle, lærer og teolog. Ansatt i dialogorganisasjo-
nen Areopagos.

Rom 3 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?

Rom 4 MEDIUM MED MELDINGER. Ved Wenche Tømmervik. Savner du noen som er gått bort? Tror du det er mulig å få en hilsen fra de som er gått 
over til den andre siden? Og kanskje er det en av dine kjente og kjære som kommer igjennom for å si noe til deg!?

Rom 5 SHAMANIC DRUMMING and MEDITATION. Tamás Schrek, Veronika Gergácz, and Krisztina Nagy came from Hungary. They are journey-
ing on the same spiritual path and working together in the shamanic field. In Hungary the shamanic way is called the path of Taltos, in other words 
the path of light and inner wisdom, which is a timeless learning... Veronika was a worldchampion fencer before she found her roots back to nature. 
She is working with the feminine power to create instruments and to build communities. She is extremely creative in using the power of colors and 
symbols.... After Tamás finished his studies with international economics he worked at the business sector. He decided to quit from the system and 
created a honest life based on sacred principles. Now he is a craftsman, drummer and throat singer... Tamás is sharing a powerful, heart opening and 
liberating drumming meditation and sound journey with you. The vibration of the drum leads you deeper and deeper to the inner reality to find 
who you really are, and how you can connect to your inner power and freedom. They are not only using the magic of sound but they are also the 
makers of high quality shamanic frame drums, which are rare in Europe. You can find several of these magical instruments for sale at their stand.

Rom 6 ENKEL BRUK AV ØNSKEKVIST OG SØKEVINKLER. v/ 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. (Geobiologi er læren om mennesker og dyrs påvirkning fra jordstråling.)

Rom 7 MEDIUM ELLINOR MARTINSSON. Nutid, Framtid, Andekontakt, Tidigare liv, Djurkontakt, Borttappade saker, Guider & Änglar.
Rom 8 ALLE TRENGER NOEN Å LEKE MED! Ved Therese Sand og Arne Husjord. Moreno Instituttet inviterer til en kreativ workshop der vi leker på 

alvor og er likeverdige mennesker i møte med hverandre. Vi er opptatt av å finne tilbake til betydningen av gruppen i vår individualistiske verden, 
og prøver å gi svar på tre spørsmålet: Hvordan kan gruppen hjelpe individet? Hvordan kan individet hjelpe gruppen? Hvordan kan jeg bli litt mer 
slik jeg egentlig ønsker å være? Therese Sand og Arne Husjord leder workshopen. De har begge bred erfaring fra arbeid som veiledere, lærere og 
terapeuter i Norge gjennom mer enn 20 år. 

Rom 9 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 10 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 famile 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. www.iliana.no 
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KL 15.00 – FREDAG

Rom 1 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 kunn-
skapen 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.

Rom 2 DYRETOLK SISSEL GRANA: Slik kan du lære å snakke med dyr. 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. Hun har utdannet 
dyretolker siden 2007. Sigrasenteret og team Sissel Grana har nettstedet www.sigra.no

Rom 3 DEN TANTRISKE POLARITET - om kjærlighetens og seksualitetens indre vesen. Ved Lisbeth Lind. Du ble unnfanget som et kjærlighetsvesen. 
Men hvorfor lever ikke alle mennesker i kjærlighet? Hvorfor sårer vi hverandre? Hvor kommer feiltrinnene inn? Lisbeth Lind hevder at vestlige men-
nesker mangler den tantriske polaritet og at det er grunnen til at vi i så liten grad har innsikt i kjærlighetens og seksualitetens vesen. Den tantriske 
polaritet handler om å løfte energinivået i kroppen vår på en helt bestemt måte. Uten en slik energioppbygging makter vi ikke å ta inn livet. I stedet 
forbruker vi vår kropp, naturen og hverandre. Vi forsøker å unngå livets motkrefter og ender med å ta valg som kunne ha bragt oss til oppvåkning, 
men i stedet blir en nedtur. Krisene i verden forteller oss at slik har vi ikke lenger råd til å fungere. Du og jeg – hvert enkelt menneske må gjøre 
noe for å heve energifrekvensene i vår kropp og sinn, slik at vi ser våre omgivelser gjennom kjærligere øyne og møter hverandre på et dypere, mer 
tolerant og likeverdig plan. Da vil vi se endringer i parforhold, i måten vi lever sammen på og at seksualiteten blir et redskap for åndelig oppvåkning. 
Derfor kommer nå den tantriske lære inn for fullt overalt i verden – fordi du og jeg kan gjøre en forskjell. Lisbeth Lind fra ArunA-Akademiet er 
opphavskvinnen til InnerLife–konseptet. InnerLife er basert på Energipsykologi, som er kunnskapen om hvordan vår kropp, psyke og åndskraft er i 
samspill med hverandre gjennom energifeltet rundt vår kropp, auraen. 

Rom 4 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, gjen-
nom 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.

Rom 5 CREE-INDIANEREN KENNETH CRYING CHILD ROULETTE: Finding the Red Road, an intimate presentation of a personal journey.
Rom 6 EINAR TYHOLDT: Han er en anerkjent healer og kjent fra NRK TV og radio. Einar har utviklet sine evner etter at han oppdaget at han hadde 

varme hender. Han sluttet godt betalt jobb i offshoreindustrien og jobber som healer på heltid og vil forklare hva som som har bidratt til at han har 
blitt medisinsk klarsynt, og fått evnen til å se inn i menneskekroppen. Einar mener dette kan læres og at de fleste har denne evnen. Einar påstår at de 
fleste plager og sykdommer skyldes dype følelsesmessige blokkeringer. Info: einartyholdt.no, thetakurs.no, inkaskolen.no

Rom 7 LØS OPP I RYGG- OG MUSKELSMERTER med Advanced Metaphysical Healing! Sliter du med smerter i ryggen? Har du anspente og såre mus-
kler 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. Muskel- og 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® Ryggsøylete-
rapi (Advanced Metaphysical Healing) er en unik metode for å løse opp årsakene til stive muskler og muskelpanser Uten noen form for fysisk mani-
pulasjon ellr 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 Lisensierte Rainbow Reiki Mastere som har intensiv erfaring med denne metoden. Du kan også få teste 
ut metoden gratis på deg selv under foredraget!

Rom 8 Å FORSTÅ EGOET. Ved Keyhan Ighanian. IndreRo-metoden er svært effektiv når det gjelder å lære seg teknikker som gjør at du bedre takler hver-
dagen med de utfordringer, prøvelser, traumer og følelser du måtte bli utsatt for. Det er først når du virkelig lærer deg selv å kjenne at du vil kunne 
frigjøre deg fra egoet, som kan betraktes som et fengsel. Modenhet og trygghet oppnås når DU styrer egoet og ikke lar egoet styre deg. IndreRo 
tilbyr deg kunnskap om «ego-kjøring», «hjemmelaget selv» og «midlertidig testprogram» - alle tre viktige begreper for å kunne forstå ditt egentlige, 
sanne selv.

Rom 9 DIN FÄRGRESA GENOM LIVET. Ved Theresa Blomqvist. Möt Theresa Blomqvist som guidar Dig i: Personlig Tolkning av Dina Färger.
Rom 10 HVA ER TANTRA? Hvordan kan Tantra anvendes i dag? En presentasjon av «Heart of Tantra» med Fernando Manrique og Grethe Rønning. I den 

vestlige verden er det den seksuelle tantra som kom med den seksuelle frigjøringen som har fått mest popularitet. Tantra kan imidlertid utforskes 
og forstås på mange måter og nivåer. Den har sitt eldste kjente utspring i India for ca 5000 år siden. Gjennom århundrende spredde den seg til 
både Tibet, Nepal, Kina men også til Kreta og det greske fastlandet. Tantra er en vei for både personlig utvikling og en nyansert og erfaringsbasert 
esoterisk veiviser inn hjertets og bevissthetens muligheter. Den tantriske holdningen fremmer dyp aksept av oss selv og inkluderer alle aspekter av 
vår menneskelige natur. I sine mer avanserte former er Tantra også en vei til transcendens eller opplysning. Fernando Manrique har sin profesjo-
nelle bakgrunn som lege og psykiater. Grethe Rønning er Gestalt-psykoterapeut. Både hver for oss, og sammen har vi gjennom vedvarende praksis 
høstet erfaringer, inspirasjon og innsikter fra ulike tantriske retninger og tradisjoner. Basert på disse erfaringene har vi utviklet det vi kaller «Heart of 
Tantra» Vi ønsker å nyansere og presentere våre tanker og erfaringer om Tantra og vise hvilken relevans den har i dagens virkelighet. Hvordan Tantra 
setter seksualiteten inn i en større dimensjon og knytter den sammen med det åndelige? Hvordan Tantra kan bidra med nye modeller og forståelser 
av både parforhold og kjønn? Hvordan den viser veier til mer klarhet, økt våkenhet og bevissthet i kropp, psyke og energisystem? Foredraget vil bli 
holdt på lettfattelig engelsk.

Rom 11 STILL POINT OG BIORESSONANS. Ved Lilian Hanson. 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.

Rom 12 MESTRENES TILBAKEKOMST TIL VÅRT DAGLIGLIV. ved Anne Marie Kvernevik. En stor gruppe av Visdommens Mestre vender nå tilbake 
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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 verdenslæ-
rer 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?

Rom 13 RECONNECTIVE HEALING OG THE RECONNECTION – En ny dimensjon innen healing alle kan lære. Ved Line Beck. Eric Pearl er en 
amerikansk kiropraktor som i 1993 ble en kanal for en ekstraordinær helbredende frekvens. Uten forvarsel ble hans kiropraktiske behandlinger til 
mirakuløse helbredelser. Disse helbredende frekvensene er «smittsomme», og overføres mellom alle som kommer i kontakt med dem. Ikke bare 
de som kommer til Eric Pearl, men også de som får healing av en som er undervist av ham. Til idag har ca 80.000 mennesker fra 4 til 90 år, i alle 
verdensdeler, lært denne healingformen på hans seminarer. Reconnective Healing er gjenstand for stor interesse og aktivitet blant forskere innen flere 
fagområder. (Se bl.a. boken «Science confirms Reconnective Healing»). Foredragsholderen, Line Beck, er Nordens eneste Associate Instructor innen 
The Reconnection, og har i mange år fungert som lærer i flere land sammen med Eric Pearl. I tillegg tar hun imot klienter i Oslo. Hun vil presentere 
og gi praktiske demonstrasjoner av Reconnective Healing.

Rom 14 UFO-ER OG UTENOMJORDISKE. Hvorfor UFO-saken er forsøkt kvalt? Ved Rune Øverby.
Rom 15 BEE-DYNAMIC: BIENES BUDSKAP og «The Scared Path of Beekeeping» Ved Ingelin Vestly (Bee Dynamic). Biedøden er først og fremst et 

budskap til menneskene. Birøkteren og miljømedisineren Ingelin Vestly vil formidle hva biene har å si til oss. Hun har startet «Bee 
Dynamic» utdanningen i Norge. Nå inviterer hun til et dypdykk i birøkt og bie-aktivisme som en spirituell vei. Mer info: beedyna-
mic.no

Rom 16 Osteopati og helhetlig helse. Ved Xavier Tiberghien. Hva er Osteopati? Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, 
biomekanikk og patologi. Osteopati fokuserer på å se sammenhenger i hele kroppen, ikke bare muskel-skjelettsystemet, for å finne årsaken til 
plagene. Årsaken til plagene kan være et annet sted enn der smerten oppleves. «Enkeltdelene påvirker heltheten og helheten påvirker enkeltdelene.» 
Foredraget tar også for seg viktigheten av søvn og jordingsteknoligi.

KL 16.00 – FREDAG

Rom 1 KOM I BALANS GENOM NUMEROLOGI! Ved Annina Kyrklund. «När en människa byter namn och/eller namnteckning ändras hennes vibra-
tion 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. Hon har gett två människor i världen rätt att undervisa systemet. Läs mera på www.valonsydan.fi

Rom 2 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.  Foredra-
get vil være med André Kirsebom, medium, healer og leder av Norske Spiritualist Forening.

Rom 3 3 DAGER TIL OPPLYSTHET! Hva er spirituell opplysthet og spirituell selvrealisering og hvorfor er det viktig for deg å oppnå denne tilstanden i 
dette livet? I dette foredraget vil Pål-Esben Wanvig gi deg en introduksjon til HVORFOR dette er så viktig og HVORDAN du kan utvikle deg til 
å oppnå en slik tilstand. Med rett trening og forståelse er dette noe ALLE kan oppnå i dette livet! I 2003 møtte Pål-Esben veggen og var nær ved å 
miste livet. «Fra utbrenthet til opplysthet» beskriver hans vei fra håpløshet, tomhet, depresjon, desperasjon og utbrenthet til et liv fylt med glede, 
mening, energi og sjelefred. «I dette foredraget vil jeg fortelle om min vei fra utbrenthet til opplysthet og hvordan jeg ble frisk med et liv jeg før ikke 
en gang kunne drømme om. Ved å forandre meg selv forandret verden seg rundt meg og dører til ukjente verdener åpnet seg for mine føtter. En av 
mine viktige oppgaver i dag er å hjelpe mennesker å oppnå den samme sjelefreden jeg selv har fått.» Under foredraget vil du få en gratis CD som 
inneholder en UNIK meditasjon som du kan benytte for å ta dine første skritt på veien mot Opplysthet! Pål-Esben har bakgrunn som sivilingeniør 
og valgte å gå en sjamanistisk vei etter at skolemedisinen ikke kunne hjelpe han etter et katastrofalt burnout i 2003. I dag jobber han som profesjo-
nell spirituell lærer, sjaman, runemester, healer og veileder sammen med sin kone i Norge og flere andre land.

Rom 4 KRAFTSÅNG OCH TRUMMA. Med trummans magiska rytm och kraftsångens kraft för jag dig till din magiska plats. Med Anita Norgren Anna-
Helga Helgesson. 

Rom 5 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.

Rom 6 PSYKOSE SOM UTVIKLINGSVEI. Fra larve til sommerfugl. Jan-Magne Sørensen er leder for Hvite Ørn bruker- og interesseorganisasjon for 
psykisk helse. Han har under en periode på 11 år opplevd 12 psykoser på godt og vondt (1994- 2005). Han fikk i 1997 diagnosen schizofreni og 
trosset legevitenskapen og har levd UTEN medikamenter siden 1999. Han er idag helt frisk og lever av å være artist, komiker, kurs- og foredragshol-
der. Sørensen har som styreleder av Hvite Ørn mottatt ytringsfrihetsprisen 2011, dette for arbeid som fremmer ytringsfrihet i psykisk helsevern.

Rom 7 DEN HELBREDENDE FREKVENSEN – energimedisin og farget lysterapi (foredrag med demo). Ved Martin Frischknecht (Sveits) og Raphael 
Kleimann (BALDRON). Her skal vi presentere hele spekteret av frekvensterapi, kvantemedisin, biofotoner og farget lysterapi. 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 verdens eneste frekvensmedisinske apparat som støttes av universitetsforskning og offentlige helsetjenester. Mer info: 
www.baldron.no 

Rom 8 DIN HELSE, DITT VALG. Ved Sindre Daugstad. Vil du ha god helse? Hva er god helse. Hvordan fungerer kroppen vår. Dette er spørsmål som 
blir besvart i foredraget. Alle har et helsepotensiale, hva skal til for å nå ditt helsepotensiale. Sindre Daugstad er kiropraktor.

Rom 9 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, opp-
merksomhet, 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 
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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!

Rom 10 HEALINGDEMONSTRASJON. Ved Øystein Ødeverp, «Healer Route».
Rom 11 REIJUKIDO (UNIFIED REIKI), its background, and its purpose. In this lecture, Bianca Tjore will speak about 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. Reiki is the life force, and its 
main purpose is to restore and maintain equilibrium, or balance, with love and 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, and that’s true, 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 «chan-
nel». Reiki was rediscovered in Japan more than 90 years ago by Mikao Usui. Bianca Tjore is based in Oslo, and she performs classes in all levels of 
Reiki (under the name Labikwil), see www.labikwil.com.

KL 17.00 – FREDAG

Rom 1 HVORDAN KAN DU KOMMUNISERE MED DITT DYR? Ved Merete Jacobsen, Flammeshuset. Lurer du på hva dyret ditt ville sagt dersom 
det kunne snakke med deg? Vår erfaring er at dyrene har stor visdom og mye å lære oss. Vil du vite mer om hva dyrekommunikasjon er? Kanskje 
blir du overrasket av dyrenes visdom og humor? Merete Jacobsen som driver Flammehuset dyretolk skole vil gi deg et lite innblikk i denne fantas-
tiske verden. 

Rom 2 HIGHER SELF GROUP ACTIVATION. How would you like to receive the best advice ever – for your challenges, your relationship issues, or 
for navigating in the direction of your dreams? Your Higher Self possesses that advice and deepening this relationship will bring about true healing 
and a wealth of guidance and intuition. Your Higher Self is immune to criticism, is fearless in the face of any challenge, feels beneath no one and 
has respect for all people. It magnetizes people, situations, and circumstances to support your desires. This activation will place you face to face with 
your Higher Self and allow you to feel their very presence, visit with them, and ask their advice. If you are dealing with a serious challenge right now 
your Higher Self has the best advice to share with you. Greg Larsen is a Los Angeles based author, country music singer/songwriter, and co-founder 
of livingwithtolle.com, a number one spirituality podcast on iTunes with listeners from over 100 countries. He is an energy healer and uses sound 
and crystal technology to release trauma and activate higher levels of consciousness. He is also a Peace Ambassador for The Crystal Earth Project and 
will have on display at booth 3-55 the Crystal Earth Seed that will be planted near Stavanger as part of a global peace project. Greg will be offering 
Heart Chakra Activations at his booth using the Crystal Earth Seed and sound technology to open your heart chakra and awaken your intuition.

Rom 3 DR. HENNING HAI LEE YANG: Mine fantastiske spådommer og nær-døden-opplevelser.
Rom 4 CHRIS JAMES – DISCOVER YOUR NATURAL VOICE! Chris James teaches internationally about the healing power of sound and song, voice 

and self expression. «Everyone is born with a beautiful voice». Through discovering our natural voice, we learn to trust our creativity and intuition, 
speak our truth and be heard. Singer, musician, presenter and voice teacher, Chris has worked with groups ranging from 20 to 20,000 people. He 
presents an interactive sound experience with humour and intelligence, addressing self expression and self empowerment through the speaking and 
singing voice. Everyone is born with the ability to express clearly, and confidently with an empowered voice. Discover your natural voice.

Rom 5 TROMMEREISE. Med Anneli Guttorm. Trommereise/healing med samisk healer.
Rom 6 KAN POLITIKK VÆRE ÅNDELIG? Paradigmeskifte til større forståelse og handling for frihet, fred og brorskap for menneskeheten. Share Norge 

ved Anne Marie Kvernevik.Et herskende paradigme er at religion(/ religiøs praksis) har hatt enerett på alt som er åndelig. En vil her presentere et 
mer utvidet syn på åndelighet, jfr. Den tidløse visdomslære. Videre vil en drøfte problemstillinger som: Hvordan har menneskene oppover i histo-
rien taklet mottagelsen av nye paradigmer?Hva er esoterisme? Hva skjuler seg på de høyere fysiske – eteriske plan? Hvordan utvikler mennesket seg 
i henhold til læren om reinkarnasjon? Dersom vi ønsker,kan vi få veiledning av store sjeler, visdommens Mestre, for å gjennomføre forandringene til 
frihet og rettferdighet for alle.

Rom 7 MEDITASJON – en enkel måte å oppnå indre fred, ved Oslo Meditasjonsskole.
Rom 8  NYTT OM VANNET: Hvordan finne rent og levende vann.Ved Raphael Kleimann (BALDRON). Vann er liv – endelig har vi fått det bekreftet av 

vitenskapen. 2014 har vi for første gang fått en omfattende forskningsrapport som viser effektene av dusinvis av ulike typer vannrensing og –vitali-
sering. Du skal ikke bare vite hva som er gode og dårlige (manipulerende) måter å behandle vannet på – du skal også forstå hvorfor. Mer info: www.
baldron.no. Det handler om strømningsformer og vannets dynamikk, om energi og livskraft. Fra pionerene Emoto, Schauberger, Schwenk går vi til 
dagens forskning og nyutviklinger. 

Rom 9 HEALING OG KREFT? Dette tema har vært mye i media det siste året. Vi vil i dette foredraget se på healing og kreft ut i fra flere synsvinkler. Vi 
vil se på hva som er lov å gjøre og hvordan healere kan hjelpe de som har denne sykdommen. Vi vil også se på markedsføringen av dette. Videre vil 
vi se noe på resultater av healing av kreft og på prosjektet «Healingmandag som når går i regi av NSFH.  Foredraget er både for healere og andre 
interesserte Foredragsholdere vil være André Kirsebom og Turid Dahlen Tofte fra Norsk Spiritualist Forenings Healerforbund.

KL 18.00 – FREDAG

Rom 1 DEMONSTRATIONER PÅ CLAIRVOYANCE. Ved John Calmar. Vi starter med en guidet meditation. Meditationen er til for at skabe fred i 
krop, sind og ånd, så du kan nyde den fredfyldte energi ogmodtage den healing der kommer, når kontakten til den åndelige verden erblevet åbnet. 
Et budskab kan være fra en af dine åndelige hjælpere eller fra afdøde. Det er ikke mig, der bestemmer, hvad der kommer igennem og hvem det 
kommer til, men det er mig, der formulerer det. Et budskab fra den åndeligeverden er altid pakket ind, så kun du ved, hvad det betyder. Jeg kan 
ikke garantere, at alle får et budskab, men jeg forsøger altid at få så mange igennem som muligt.

Rom 2 DEN GANG ALT LIV VAR HELLIG. Gudinnens fotspor på vår jord. Ved Ingvild Forbord. Gjemte og glemte skatter i historien, i myter og even-
tyr. Foredrag, meditasjon, fortelling.
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Rom 3 AN EVENING WITH A MYSTIC: DANIEL MITEL. What is more important than connect with the energy of your Heart? What is more impor-
tant than to create from the Heart, from the Unity Consciousness? What is the most ancient spiritual system used by the first Adamic Race and later 
by Sumerians, Egyptians, Mayans and Tibetans? The renown Meditation Master Daniel Mitel is going to talk about these fascinating subjects and 
much more. He will explain how to balance your mental, emotional and physical bodies; how to harmonize your energy. These harmonization is 
essential in order to better understand and cope with Mother Earth’s powerful feminine energy that is ever permeating us since December 21, 2012. 
Daniel is going to give you a set of keys. The Keys to your own doors, to open the doors and see for yourself what wonders lies within. He is going 
to explain some unique and brilliant exercises that make the most attractive development for any human is dreaming of: knowledge, wisdom and 
an insight specific to our individual temperaments and needs. Daniel, a world expert in sacred geometry (he created big giant External Merkabas all 
over the world and cleaned our planet) is going to explain for the sacred geometry’s lovers about some fascinating subjects: the Flower of Life, the 
Merkaba, the Metatron Cube and others. Invited all over the world to lecture. Daniel is the author of one of the most powerful spiritual book: «This 
Now Is Eternity». The book is a sage into the author four years experience with two Great Masters in Tibet.

Rom 5 FILM: WISDOMKEEPERS, PAQO ANDINO. This is an inspirational, emotionally intimate film revealing the heart-intelligence and celestially 
integrated lifeways of the Andean Holy Mountain Tradition. Filmed on location in the Peruvian highlands, this non-narrated film takes its audience 
on an unprecedented journey into the heart of an ancient wisdom tradition to experience the practical and mystical lifeways that have sustained one 
of the planet’s few uninterrupted eco-spiritual lineages since time immemorial. The film presents its audience with universally applicable insights 
into a way of living based on loving kindness, reciprocity, sustainability and the sanctity of daily life, the foundations of The Living Peace.JEFFREY 
WIUM is a western-born lineage holder in the Andean Holy Mountain Tradition who draws on certification and life experience with Qigong, Usui-
Tibetan-Sai Baba Reiki, Hawaiian lomilomi, the Avaloketesvara initiation, nondenominational ministry, psychosomatic bodywork, energy medicine, 
yoga, meditation, sound therapy, indigenous lifeways, healing and vision quest protocols. Concurrently, Jeffrey’s twenty-eight years of professional 
experience in a wide range of photography, video, film and multimedia projects have provided him with first-hand knowledge of varying world 
traditions, cultural ideologies and perceptual realities. He created Wisdomkeepers, Paqo Andino as a means to share a direct, unmediated experience 
of humanity’s ancient eco-spiritual lifeways based on the principles of unified consciousness, heart intelligence and holistic sustainability.

Rom 7 RAINBOW REIKI® - Oppdag kraften av mirakelhelbredelse i DEG! Rainbow Reiki® er et av de få healingsystemene i verden hvor en ny utøver 
lærer å gjøre spontanhelbrelse med objektiv målbare resultater etter kun to weekendseminarer! Universitetet i Sofia har testet en gruppe Rainbow 
Reiki® utøvere med sine avanserte måleinstrumenter og konkludert med at de aldri har testet et healingsystem med bedre resultater! Under foredra-
get får du innsikt i forskningen, testmetodene og resultatene som kom frem etter en vitenskapelig studie. I løpet av foredraget får du selv erfare flere 
av de effektive healing metodene vi benytter. Rainbow Reiki® feirer i 2015 sitt 25 års jubileum og benyttes i dag av flere hundre tusen mennesker 
på alle vedens kontinenter. Det som kjennetegner Rainbow Reiki® er at det er meget lett å lære og at du får raske, effektive og målbare resultater! 
Mange Lisensierte Rainbow Reiki® Mestere gir også 100% pengene tilbakegaranti på sine introduksjonsseminarer. Foredraget holdes av Pål-Esben 
Wanvig som er en av fire Grandmastere og linjebærere av Rainbow Reiki® systemet som er utviklet av den verdenskjente spirituelle læremester og 
forfatter Walter Lübeck.

Rom 8 DIN MENTALE OG FYSISKE BALANSE. Ved Stein Kvalheim. Lingzhi (tradisjonell kinesisk:灵灵, japansk: reishi,灵灵) er navnet på en form for sopp; 
Ganoderma lucidum. Ordet Lingzhi, på kinesisk, betyr «urt av åndelig styrke». Har i 4000 år vært ansett av kineserne som «Miraculous King of 
Herbs» - «forbedre kroppens balanse og vedlikeholde en sunn kropp.» I Japan kalles soppen for Reishi - et navn fra den antikke gudinnen for helse, 
livet og evig ungdom. Gano.no.

Rom 9 «BEVEG DIN HJERNE», med Hege Frid Kulsveen. Om samspillet mellom hjerne og kropp, og hvordan nevromotorisk trening kan bidra til økt 
livskvalitet. «Beveg din hjerne» tar for seg det nevromotoriske underlaget som bygger på systemisk hjerneforskning. Erfaring har vist at nevromo-
torisk trening kan bidra til bla. økt overskudd, generelt bedre helse, håndtere hverdagsstress, mm. Det har også vist seg virkningsfullt ved ulike 
diagnoser som bl.a. utbrenthet. Hege Frid Kulsveen tilbyr kurs og workshops der deltakerne får kunnskap til å integrere dette i sitt eget liv eller 
benytte dette i egen praksis hvis man selv er behandler. Hege Frid Kulsveen har vært med å lage dokumentarfilmen «Beveg din hjerne». Dette er en 
film om det nevromotoriske underlaget som kan beskrives som balansen mellom indre og ytre muskultatur, kvalitet i nervebaner og forbindelser, 
samt balanse mellom hjernedelene.



14   Alternativmessen 2014

Lørdag 22. november, 10.00 – 19.00

KAFÉSCENE

11.00 POWER OF THE MANTRA SOUND - Sang av Vediske Mantra. Oslo meditasjonsskole.
11.45 YOGA-DEMONSTRASJON. Hadeland Folkehøyskole. (Tekst kommer)
12.30 TAJI DEMONSTRATION. Pamela Hiley, Norsk Taijisenter.
13.15 TINA RASMUSSEN NYBORG M.FL. MAGEDANS
14.00 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 melo-
dilinjer 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! Velkom-
men til konsert!

14.45 DEN KANADISKE CREE-INDIANEREN Kenneth Crying Child Roulette: «Drum songs, flute music and traditional dances.»
15.45 POUL VINTHER: Konsert (2 keyboards. som jeg selv medbringer. Jeg skal bruge 4 linedrivers til to stereokanaler)
16.45 CHRIS JAMES – THE HEALING VOICE! Chris James teaches internationally about the healing power of sound and song, voice and self expres-

sion. «Everyone is born with a beautiful voice». Through discovering our natural voice, we learn to trust our creativity and intuition, speak our truth 
and be heard.

17.30 100 DAYS FOR THE EARTH – ÅSMUND SEIP. Spoken word! Åsmund Seip har skrevet boka ‘100 Days for the Earth’. Han skrev hundre tekster 
på hundre dager. På Visjon Expo fremfører han noen av tekstene.

18.15  DEMONSTRASJON AV SPIRALTRENING – SPIRALING. Ved Hans Johan Finne m.fl. Et treningsystem som koordinerer og balanserer deg 
fysisk og mentalt.

KL. 11.00 – LØRDAG 

Rom 2 MIN OPPLEVELSE AV DET ÅDELIGE LIV OG MINE EVNER. Ved Anita Helen Rasmussen. På mitt foredrag får du møte meg, åpent og ærlig 
om mange av mine opplevelser i livet. Hvordan jeg har opplevd diverse hendelser og hva min hverdag gir av opplevelser. Et spennende liv. Velkom-
men!

Rom 3 HEALINGDEMONSTRASJON. Ved Øystein Ødeverp, «Healer Route».
Rom 4 ANGEL GUIDANCE AND HEALING. Med Rometris Davis-Wright. 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 det. Kom og se, føl og hør englenes støtte som er gøy og unikt! Foredraget snakkes i veldig tydelig engelsk. 

Rom 5 FREMTIDSSEMINAR. Med Patrik Swanström, organisasjonsekretær, kursholder, inspiratør. Hvordan blir fremtiden. Vi lever i et usikkert sam-
funn med mange utfordringer. Patrik kobler sammen store trender og viser på samvar mellom fortid og fremtid. Lever vi i en usikker verden? Hvem 
setter agendaen? Hva skal til for å stå i enhet, leve holistisk?

Rom 6 BOWEN-TEKNIKKEN stimulerer kroppens egen evne til å helbrede seg selv. Informasjon om Bowen Teknikken for akutte og kroniske belast-
ningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel- og skjelettsystemet samt stimulerer blod- og lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet til å resti-
tuere 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.

Rom 7 I AM THE ONE! Ved Poul Laursen. «I am the one» er en måte å se seg selv og livet på, og det handler om at det er DU som skaper DIN forand-
ring! Start din forandring med coaching i Law of Attraction og kom i kontakt med den du virkelig er! TROSSYSTEM: Gjennom det miljøet og den 
kulturen vi har vokst opp i, har vi formet en lang rekke trossystemer om hvem vi er og hvordan livet er. Det er ikke alltid like heldig! Mange av våre 
fastlåste trossystemer gjør våre liv svært begrensede. Men; vi viser deg hvordan du kan endre disse trossystemene og skape varig forandring gjennom 
å endre dine tanker! TANKER: Hvordan kan du forstå og se hvilke tanker du har og hvordan det fullstendig former ditt liv? Coaching i Law of 
Attraction hjelper deg med å forstå hva du tenker og hvorfor, og hvordan du bevisst kan endre dine tanker og adferdsmønstre. Gjennom det kan du 
skape det fantastiske livet DU ønsker deg og fortjener! MINDSET: Du tar en beslutning! Du vil ha vekst! Du er ærlig! Du tar ansvar for ditt liv! Vi 
hjelper deg med å se og forstå hvor kraftfull du er! Vi viser deg hvordan du kan fokusere på det du ønsker, og ikke det du ikke vil ha. Skap et nytt 
mindset! Du er ikke her for bare å overleve – du skal leve! Repeat after me; I AM THE ONE!

KL. 12.00 – LØRDAG 

Rom 1 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.

Rom 2 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, gjen-
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nom 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.

Rom 3 LAMA LOBSANG: Medicine Buddha is the Buddha of healing. He is a very old Buddha, from long before Gautama Buddha (the historical 
Buddha). Medicine Buddha was described by Gautama Buddha, and the text can be found in what is called the Medicine Buddha Sutra. In San-
skrit, Medicine Buddha is called Bhaisajyaguru. His color is blue (lapis lazuli), which is the color of healing. Note that all Buddhas are great healers, 
have infinite compassion for all sentient beings, and have infinite wisdom. But since the foremost characteristic of Medicine Buddha is healing, it is 
natural to turn to him when it comes to heal something. By pain, we don’t only mean physical and mental illness/pain, but illness/pain in the broa-
der sense. In the most broadest sense, we could say all that keep us away from being enlightened. The Medicine Buddha Mantra contains extremely 
much wisdom and compassion, and as time goes it will reveal more and more of its wisdom and compassion to you. Therefore, by practicing over 
time, you will see, understand, and experience more and more of its beauty and strength. The meditation is held in English, and is translated into 
Norwegian. Lama Lobsang has studied buddhistic philosophy and mental wisdom for many years. He is Geshe (PhD) in the Mahayana tradition of 
Tibetan buddhism. His root lama is Lama Gawla. Lama Lobsang lived for 15 years as a munk in His Holiness Dalai Lama’s monastery Namgyal, in 
the village of Dharamsala, in the Indian part of Himalaya.

Rom 4 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. Hun har skrevet bøkene «Åndenes stemme» og «Det usynlige riket», hvor hun 
beskriver møter med sjeler på den andre siden og hvordan hun formidler budskap fra åndeverdenen.

Rom 5 TROMMEMEDITASJON.»Vi har mer å oppdage ved å utforske vårt eget indre univers, enn hva vi kan finne ved hjelp av romfart eller ved å lete 
på havets dyp.» (Dalai Lama). I trommereise kan denne indre oppdagelsesferd skje. Bli med og opplev sjamantrommens magi. Trommereiser kan 
også bidra til tilfriskning og personlig vekst i kombinasjon med andre tiltak, spesielt innen psykisk helse. Leder av Hvite Ørn, Jan-Magne Sørensen, 
veileder og trommer under meditasjonen. Han har i alt holdt over 500 kurs, foredrag og workshops for privat personer, organisasjoner, bedrifter og i 
det offentlige.

Rom 6 AURAFARGENE OG DERES BETYDNING. Ved Arne Rønhovde/Anne-Grethe Eilertsen. Hva betyr de ulike fargene i auraen? Har fargene på 
chakraene noen betydning - og kan chakraene ha «feil» farge? Hva betyr det? Er det sant at auraen forandrer seg hele tiden, og hva betyr det hvis 
man har mange farger i Auraen sin?

Rom 7 WHAT DO THEY ACTUALLY DO, these «Electromagnetic Fields»? Ms. Tina Foerst, Naturopath. Introduction to the effectiveness of Pulsed 
Electromagnetic Fields in combination with other approved Natural Medicine Treatments. Tina Foerst, Naturopath, Advanced Medical Systems 
GmbH (AMS), Germany. In this lecture you will learn about the electromagnetic fields that surround us naturally and why they are important for 
all life on earth. The environment, the cells of our bodies, everything communicates through oscillations. You will learn about Dr. Ludwig – the 
«Father of Electromagnetic Field Therapy» – who developed magnetic field devices that generate oscillations that are replicated from our natural 
surroundings. This is why our bodies will be able to react to them as soon as they are exposed to the electromagnetic field generated by the device. 
Furthermore you will find out how an electromagnetic field is able to transmit information such as homeopathic remedies, Bach flowers, nosodes 
and more. Due to this characteristic it is possible to combine other natural medicine treatments with the magnetic field therapy – in the form of 
Bioresonance. Thus every substance can be integrated into the treatments and will have an additional possibility to be a healing impulse for the 
body. You will get to know briefly some products of our range. We offer pocket devices for day to day use at home as well as major devices for 
therapists in practices and clinics. There is also a special laser that works with laser light combined with an electromagnetic field – one of our most 
versatile devices. You are welcome to join the lecture and find out about these electromagnetic fields that silently and invisibly can help the body 
regulate. There will be time for individual questions during and after the lecture.

Rom 8 MIKROBØLGER – innvirking på vann og mennesker. Ved Jan Frandsen. Hvordan kan vi beskytte oss og minimere stråling i hverdagen?
Rom 9 PROBLEM & POTENSIAL: to sider av samme sak. Ved Olaf Rademacher. Alle problemer vi møter i Livets speil er i grunnen ingenting annet enn 

ikke-ennå-realiserte potensialer. Så lenge et potensial ligger bortgjemt i kjelleren av individets ubevisste, oppfører det seg som et barn som ikke blir 
sett; det er nødt til å utagere for å få oppmerksomhet, og blir til det som vi oppfatter som «et problem». Foredraget tydeliggjør dynamikken mellom 
problemet og potensialet og viser hvordan man kan befri potensialet ut av sin problematiske maske. Driver til daglig Akademi for Potensial Psyko-
logi (A.P.P.) og Oslo Insitutt for Potensial Psykologi (O.P.P.). Utdannet ved Universitet Muenchen, University of California og Institute of Transper-
sonal Psychology, Palo Alto. Mastergrad i Psykologi. Videre utdanning i familiesystemisk arbeid og arketypisk astrologi ved Symbolon, Frankfurt/ 
Zuerich og Bert Hellinger. For mer info: Olafrademacher.no

Rom 10 KROPPENS HVILE. Ved Henrik Flørenes, Senter for Hvile. Kroppen har en iboende ro som kan vokse. Dette skjer gjennom økt forståelse av våre 
spenninger. Gjennom samtaler og fysisk berøring forløser vi våre vaner og stivheter. Dette kan lede til en kropp i åpenhet, mykhet og ro. For mer 
informasjon se facebooksiden til Senter for hvile.

Rom 11 SPACE BROTHERS - våre utenomjordiske venner og hjelpere. Ved Terje Wulfsberg. 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?

Rom 12 HEALING ONE, HEALING ALL, the Baha’i Perspective, by Dr. Parvaneh Farid. In her presentation she will share some aspects of the Baha’i Faith 
on health and healing, present some prayers and how healing one can heal the world. One of the main principles of the Baha’i Faith is the Oneness 
of Humankind. People of the world are like a big family and the life of one person has an influence on the life of others. As disease can be contagi-
ous, so can health be. In the Baha’i writings it is said: «There are two causes for sickness, one is material, the other spiritual. If the sickness is of the 
body, a material remedy is needed, if of the soul, a spiritual remedy.» Dr. Parvaneh A. Farid (MD, PhD) studied medicine at the Debrecen Medical 
University in Hungary. She worked in cancer research and received her PhD in oncology (Thyroid and Parathyroid, Neuroblastoma and PNET 
tumors) from Semmelweis University. Parvaneh also studied and practiced classical and clinical homeopathy, Indrero (Inner Peace Therapy) reflexio-
logy, Reiki, Nutri-Energetic System(NES) therapy and functional medicine. Her approach to health and healing is therefore wholistic. She believes 
for a disease to come about there are both physical and emotional reasons. Parvaneh Farid-Monfared lives in Oslo, is a member of DNLF and works 
in a private clinic.
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Rom 13 HEALINGDEMONSTRASJONER ved Borak Lovian. Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges mest 
erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har tatt mange utdannelser i healing, selvutvikling osv., og har nå utviklet et helt nytt healingsys-
tem med en kraftig energi. Borak Lovian forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften underveis. Du får også kjenne 
på dine egne healingevner og hvordan tankekraften vår kan påvirke oss. De som ønsker kan få en gratis fellesfjernhealing etter messa for å kjenne 
healing i praksis.

Rom 14 I VERDEN, MEN IKKE AV DEN: Om selvrealisering, opplysning og det alminnelige liv. Ved Per Jarle Dyrud. De fleste av oss lengter etter et 
svar på hva meningen med livet kan være. Når, hvor og hvordan vi søker og finner mening kan variere, avhengig av omstendigheter og hvem vi er i 
utgangspunktet. Mystikeren Rumi oppfordret til «å dø før døden» - et tema mystikere fra forskjellige tradisjoner har vært opptatt av gjennom tidene. 
Men hva innebærer egentlig dette? Vårt møte med det hellige er som regel vakkert. For noen er denne opplevelsen, ofte kalt en høydeopplevelse, 
så altomfattende at det fører til varig endring: ingenting er lenger som før. Livet antar en ny retning, preget og båret av en opplevelse av dypere 
mening, av andre og større verdier. Allikevel kan livet i etterkant av slike radikale opplevelser fortone seg både utfordrende og forvirrende fordi alt 
det nye ikke alltid sammenfaller like lett med det som var tidligere. For noen kan det være smertefullt. Hjelpere og alle som bringer glede til andre er 
barn født utav sorg, påsto sufimystikeren Hazrat Inayat Khan. Det er som et levende hjerte ikke kan være helt levende uten å ha kjent sorg og smerte 
like fullt og helt som glede. Det er som om dét avføder den autentisk dype kjærligheten. Og takknemlighet. I kjølvannet av en høydeopplevelse 
følger det derfor alltid en tid med konsolidering og fordypet meningsskapelse, en tid der vi er opptatt med hva det opphøydes plass i livet og hverda-
gen vår krever. Foredraget holdes av Per Jarle Dyrud som er utdannet psykoterapeut.Han har arbeidet i mer enn 30 år innenfor transpersonlig psy-
kologi og har bodd flere tiår i Storbritannia der han virket som foreleser, terapeut og kliniksk veileder bl.a. ved Psychosynthesis og Education Trust i 
London og hos MIND, en av de største brukerorienterte organsiasjonene innen mental helse i Storbritannia. Han underviste også i psykosyntese på 
Findhorn i Skottland i seks år. Han har vært faglig leder ved Norsk Institutt for Pykosyntese siden det ble grunnlagt i 1998.

Rom 15 GRØNNE HUS = SUNNE HUS? Ved byggbiologene Olav Jenssen og Raphael Kleimann (husoghelse.no). Det går en grønn bølge over Norge… 
men vi bør være våkne for det som er ekte bærekraft. - Byggbiologi – en internasjonal «gullstandard» for grønne, sunne hus. - Solkraft og vindkraft – 
er de alltid gode? - «Energisparefella». - Lysforurensning: Energisparpærer, LED, dataskjermer – samt nye løsninger som gir behagelig «levende lys».

Rom 16 INDRE POLITIKK: Hvilken SELVutvikling og spiritualitet trenger vi i vår tid? Vi må ha beina på jorda og hodet i himmelen! Det er viktigere enn 
noen gang å skille mellom dogmer og frigjørende spiritualitet. Logikk og intuisjon - åpenhet og kritisk sans. Er du villig til å ta et tak for deg SELV 
og verden rundt deg? ILIANA akademiet arbeider med 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 17 TIBETANSK KLANGSKÅLS MEDITATION. Ved Majvi Romeborn. Jag kommer med hjälp av mitt högre själv och tibetanska klangskålen ge 
harmoni, balansering, healing för kropp och själ. Dharma, din livs uppgift, hur hittar jag den?

KL 13.00 – LØRDAG 

Kroken WORKSHOPS, KREATIVITET OG BARN (nedenfor Rom 5)Vil du lære deg å lage egne smykker? Mini-workshop med KaterinaAlveid. Jeg viser 
hvordan du på en enkel måte kan lage halskjede, armbånd og øredobber. Du får selv muligheten til å lage egne øredobber av steiner og Krystaller. 
Velkommen! Se gjerne på: epla.no/shops/whitelotus for litt inspirasjon. 

Rom 1 KOM I BALANS GENOM NUMEROLOGI! Ved Annina Kyrklund. «När en människa byter namn och/eller namnteckning ändras hennes vibra-
tion 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. Hon har gett två människor i världen rätt att undervisa systemet. Läs mera på www.valonsydan.fi

Rom 2 SHABANA REHMAN: Min grønne oppvåkning. Shabana Rehman er en profilert komiker, spaltist og debattant. Hun er dessuten aktiv i Noah - 
for dyrs rettigheter, og vi holde et inspirerende og underholdende foredrag på Visjon Expo! Hun debuterte som stand-up-komiker i 1999. Hun har 
fått internasjonal oppmerksomhet, og er bl.a. intervjuet i Time Magazine og New York Times og har markert seg offentlig i kampen for individets 
frihet, menneskerettigheter, dyrs rettigheter og grønn politikk.

Rom 3 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?

Rom 4 MEDIUM MED MELDINGER. Ved Wenche Tømmervik. Savner du noen som er gått bort? Kanskje kan du få en hilsen fra de som er gått over til 
den andre siden? Er det din tur i dag til å få en beskjed fra åndeverden?

Rom 5 CHRIS JAMES – DISCOVER YOUR NATURAL VOICE! Chris James teaches internationally about the healing power of sound and song, voice 
and self expression. «Everyone is born with a beautiful voice». Through discovering our natural voice, we learn to trust our creativity and intuition, 
speak our truth and be heard. Singer, musician, presenter and voice teacher, Chris has worked with groups ranging from 20 to 20,000 people. He 
presents an interactive sound experience with humour and intelligence, addressing self expression and self empowerment through the speaking and 
singing voice. Everyone is born with the ability to express clearly, and confidently with an empowered voice. Discover your natural voice!

Rom 6 HEALINGENERGI-WORKSHOP. Willy Hansen. Min reise med healingkraften. Offentlig godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent 
fra TV2 og andre medier. Kansje i sjelen til mange mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og forening til det åndelige. For meg har reisen 
med HEALINGKRAFTEN vært en måte å rense ut gammel energi for å komme opp i et høyere bevissthet. I workshoppen vil jeg fortelle om min 
egen åndelige reise, fra smerte og adskillelse og til forening med høyere bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom demonstrasjon på 
frivillige deltakere i workshoppen, hvordan jeg bruker kraften av HEALINGENERGI til å hjelpe andre mennesker i å komme seg ut av smerter og 
lidelser slik at de kan komme seg inn i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, for det er min erfaring! Velkommen til min workshop.

Rom 7 BOWEN-TEKNIKKEN stimulerer kroppens egen evne til å helbrede seg selv. Informasjon om Bowen Teknikken for akutte og kroniske belast-
ningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel- og skjelettsystemet samt stimulerer blod- og lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet til å resti-
tuere 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.
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Rom 8 LIFE ALIGNMENT – HEAL YOUR LIFE, HEAL YOUR WORLD. Jeff Levin. Life Alignment was developed by Dr Jeff Levin, Doctor of 
Natural Medicine and is a system of powerful energy healing that identifies and locates energy blockages in the body often caused by past trauma, 
suppressed emotions, pollutants, lifestyle stresses or physical injury that have become encoded into our cellular memory. Through a gentle, but deep 
process these blockages are released, resulting in a greater self-understanding and consciousness, self-awareness and wellbeing

Rom 9 REGRESJON OG PROGRESJON – en reise i sjelen. Ved Dag-Robert Gjelsvik.
Rom 10 BLODETS HEMMELIGHET. Mat og åndelig utvikling. Ved Christopher Vasey. Hva er sanne rolle av blodet? Er oppgaven til 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 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). 
Forelesningen er på Engelsk.

Rom 11 RAINBOW REIKI® - Oppdag kraften av mirakelhelbredelse i DEG! Ved Pål-Esben Wanvig. Rainbow Reiki® er et av de få healingsystemene i 
verden hvor en ny utøver lærer å gjøre spontanhelbrelse med objektiv målbare resultater etter kun to weekendseminarer! Universitetet i Sofia har 
testet en gruppe Rainbow Reiki® utøvere med sine avanserte måleinstrumenter og konkludert med at de aldri har testet et healingsystem med bedre 
resultater! Under foredraget får du innsikt i forskningen, testmetodene og resultatene som kom frem etter en vitenskapelig studie. I løpet av foredra-
get får du selv erfare flere av de effektive healing metodene vi benytter. Rainbow Reiki® feirer i 2015 sitt 25 års jubileum og benyttes i dag av flere 
hundre tusen mennesker på alle vedens kontinenter. Det som kjennetegner Rainbow Reiki® er at det er meget lett å lære og at du får raske, effektive 
og målbare resultater! Mange Lisensierte Rainbow Reiki® Mestere gir også 100% pengene tilbakegaranti på sine introduksjonsseminarer. Foredra-
get holdes av Pål-Esben Wanvig som er en av fire Grandmastere og linjebærere av Rainbow Reiki® systemet som er utviklet av den verdenskjente 
spirituelle læremester og forfatter Walter Lübeck.

Rom 12 MEDIUM ELLINOR MARTINSSON. Nutid, Framtid, Andekontakt, Tidigare liv, Djurkontakt, Borttappade saker, Guider & Änglar.
Rom 13 AURASEANSE. Ved Paul Arve Buskum. Under seansen får du 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 ikke det samme 
som 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 bok. Auraen gjenspeiler din sinnstilstand her og nå. Auraen gjenspeiler ditt immunforsvar.

Rom 14 DIN HELSE, DITT VALG. Ved Sindre Daugstad. Vil du ha god helse? Hva er god helse? Hvordan fungerer kroppen vår. Dette er spørsmål som 
blir besvart i foredraget. Alle har et helsepotensiale, hva skal til for å nå ditt helsepotensiale. Sindre Daugstad er kiropraktor.

Rom 15 HVA OM NOE I DIN UNDERBEVISSTHET HOLDER PÅ VANSKELIGHETENE DU ØNSKER Å SLIPPE? Ved Azaris Fredriksen. Etter 
mange år som utøver og lærer av terapi og healing har jeg endelig funnet et verktøy og en healingkunst som raskt hjelper deg til å slippe vanskelig-
hetene dine. 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 for å få en varig endring, 
få tilgang til ressursene dine og få med deg læringen. Vi kaller denne metoden RPT (Rask Personlig Transformasjon). Foredragsholder Azaris Fred-
riksen er Norges første og eneste lærer i RPT, og grunnlegger av Norsk Senter for Bevissthet. Azaris holder kurs og gir private konsultasjoner.

Rom 16 HEALINGSIRKEL. Tema: Indre ro og balanse. Ved Marianne Skoglund. Vi vil jobbe med gruppeenergien som et redskap til det beste for gruppen.
Rom 17 VEIEN TIL FRAMTIDEN. Ved Anne Bie, Share Norge.I en verden preget av splittelse, nød, sult, krig, forurensning og økologisk ubalanse står nå 

menneskeheten overfor sitt viktigste valg noensinne, et valg som vil avgjøre framtiden for alle levende skapninger på denne kloden. Enten fortsetter 
vi på samme egoistiske, grådige, selvtilfredse og destruktive måte og går til grunne, eller så velger vi en helt ny retning, basert på riktige menneskelige 
relasjoner og samarbeid for menneskehetens felles beste. For å tydeliggjøre konsekvensene av våre handlinger, vise vei og inspirere oss til å skape en 
strålende ny sivilisasjon, vender nå en stor gruppe av Visdommens Mestre, med Verdenslæreren Maitreya i spissen, tilbake til vårt hverdagsliv. Hør 
mer om disse unike begivenhetene.

KL. 14.00 – LØRDAG 

Rom 1 PHIL PHILLIPS. A demonstration of mediumship with a short talk about what is the spirit world.
Rom 2 DYRETOLK SISSEL GRANA: Snakk med dyret ditt NÅ . Her får du veiledning av Sissel slik at du kan kommunisere med sjelen til et dyr du 

er glad i. Det blir guidet meditasjon og veiledning så du kan snakke med ditt dyr. Det pleier å være en positiv og uforglemmelig opplevelse! Sissel 
Grana har lang erfaring med dyr, og er blant annet utdannet spesialpedagog, hundetrener og rideinstruktør. Hun har utdannet dyretolker siden 
2007. Sigrasenteret og dyretolk team Sissel Grana har nettstedet www.sigra.no

Rom 3 HELSECOACHING – ET VIKTIG OG VERDIFULLT FAGOMRÅDE. Gillian Godtfredsen og Melinda Merundada De forteller om Nordic 
Coach & NLP Academys Helsecoachutdanning. Og hvordan den gir verktøyene som er et nødvendig supplement for å oppnå målet om endret 
helseatferd og en sunnere livsstil. Gillian Godtfredsen PhD (US) Holistic Life Coaching, NLP Master Trainer & Melinda Merunada, PhD Metaphy-
sical Sciences (US), Master in Public Health, Master in Adult Education, Physiotherapist, NLP Master Trainer har introdusert begrepet Helsecoac-
hing til Norge. 

Rom 4 PANELSAMTALE: REINKARNASJON. Hva gjør tanken om reinkarnasjon med hvordan vi møter utfordringer i livet vi lever i dag? Kan rein-
karnasjon bli et nytt dogme innenfor den moderne konfesjonsløse religiøsiteten? Hva vet vi egentlig om reinkarnasjon? Lisbeth Shalini Lind, Helge 
Hognestad, Roald Pettersen, Sissel Tvedte, Inge Ås. Ordstyrer: Eirik Svenke Solum (Redaktør Visjon)

Rom 5 TROMMEREISE. Med Anneli Guttorm. Trommereise/healing med samisk healer.
Rom 6 HEALINGREISER JOHN OF GOD. Ved Wenche & Rainer Karlsen. Bli med på våre reiser til John of God i Brasil og møt mennesker fra alle 

verdenshjørner på hans senter Casa de Dom Inacio. John of God heter egentlig Joao Texiera de Faria og er en av verdens mest kjent healere. Vi har 
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all inclusive reiser fra Norge med norsk talende guide, godkjent fra Casa de Dom Inacio.
Rom 7 BODYWRAPPING OG JOBBMULIGHET. Hege K. A. Fossum. Jeg vil forelese om, og demonstrere våre produkter, samt gi informasjon om det å 

starte som selvstendig «Wrapeneur.»
Rom 8 CHAGAHEALING. Ved Sjamanistisk Forbund Akershus. Ved chagahealing får du healing gjennom chagaen (kreftkjuke), som fra gammelt av ses 

på som en hellig sopp fra bjørk. Chaga er uttrekk som drikkes under en healende seremoni. (Vi presiserer at chaga ikke er en hallusinogen sopp, og 
den gir ingen form for rus.)

Rom 9 URTER FOR BEDRE HELSE. 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 urteku-
rene Torleif Stangeland utviklet for å lindre, hjelpe og kurere. Torunn har arbeidet med økologisk hagebruk og urtedyrking i over 25 år, og driver i 
dag Stangeland Urteprodukter (Stand ). Hun har hovedfag i botanikk fra Universitetet i Oslo og 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». Foredraget vil også gi 
glimt fra forskningen på mat og medisinplanter i Uganda.

Rom 10 NUMEROLOGI, basert på medisinsk astrologi og tallenes mystiske betydning. Ved Dr Ivan U.Ghyssaert.In the universe everything is con-
nected, although at first sight it does not appear so. Numerology is the essence of astrology, known since 6.000 years. A unique number grid 
helps us to decode most everything in life, allowing more harmony and progress in the emotional, material and spritual realms-finding the right 
partner,improving complementarity and compatibility ( in private life as well as in professional life), learnhow to make timely decisions and respond 
to the call of destiny. Dr Ivan U.Ghyssaert er tidligere professor ved Falultet for naturmedisin i Paris og gjesteprofessor i ulike nasjonale naturmedi-
sinske institusjoner i Frankrike,Tyskland, Italia, Spania og Sveits.

Rom 11 DU ER GOD NOK. Ved Jan Olav Mjøs. Healing og meditasjon ble min best fungerende medisin etter å ha møtt veggen og slitt med depresjon i 
flere år. Etter barndommens mobbing og andre hendelser møtte jeg veggen, som førte til depresjon og sterk angst. Tross god hjelp av psykolog og 
medisin, var det healing og meditasjon som viste meg veien gjennom krisene. Etter nesten 44 års jakt på følelsen av egen og andres anerkjennelse og 
følelsen av å være god nok, lurte jeg på hva jeg holder på med. «JEG ER JO GOD NOK, JEG TRENGER IKKE STREVE MER». I foredraget vil 
jeg vise noen eksempler på musikk til forskjellige situasjoner, og så kan vi prøve oss på en guidet meditasjon. Foredraget med Jan Olav Mjøs er åpent 
for spørsmål og dialog.

Rom 12 CHRONIC DISEASES AND COMPLEMENTARY TREATMENT. Chronic diseases like rheumatism, borreliosis and complementary treatment 
of patients with cancer by Naturally Biological Medicine as holistic treatment with hyperthermia, Infusion therapy, fast cures, energy – and informa-
tion medicine. Dr.med. Uwe Reuter, Medical Director and Chief Physician Hospital «Klinik im LEBEN» Greiz/Germany. If conventional medicine 
can’t help or suppress the symptoms only with painkillers, antiphlogistical remedies or chemotherapy, the integrative approach with Naturally 
Biological Medicine is the way to go. That means, first, it starts with additional diagnostics, special functional diagnostic methods, to understand 
how does the body systems work. With the so-called «BioCheck», a system of additional blood tests, electromagnetic and temperature regulation 
tests, stress tests etc. we can show the current situation of the person. To learn to deal gently with body, soul and mind and also with the universe, to 
achieve awareness to change the lifestyle, handling the surrounding world in a new thinking... that all begins inside people. After BioCheck we start 
an individually therapy as a holistic approach with detoxification, naturally remedies, hyperthermia, infusion therapy, changing nutrition, fasts and 
energy- and information medicine. Natural Medicine looks at the causes of the diseases in the mind, imbalances in the soul and e.g. intoxications of 
the body. It starts a new understanding of body and soul and can help to find inner peace after real healing, not only supressing symptoms. Biologi-
cal medicine is regulative not suppressive. Natural Biological Medicine is soft not radical, regenerating not destructive.

Rom 13 STILL POINT OG BIORESSONANS. Ved Lilian Hanson. 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.

Rom 14 LIVESMART 360. Ved Hild Helgesen. Produktene til Livesmart 360 kan hjelpe mot ulike helseplager og er meget gunstige helsemessige. De balan-
serer kroppen og hjelper den til å reparere seg selv. Produktene er nye og de har fått stor oppmerksomhet i helsevesen og innen alternativmedisin.

Rom 15 DIN MENTALE OG FYSISKE BALANSE. Ved Stein Kvalheim. Lingzhi (tradisjonell kinesisk:灵灵, japansk: reishi,灵灵) er navnet på en form for sopp; 
Ganoderma lucidum. Ordet Lingzhi, på kinesisk, betyr «urt av åndelig styrke». Har i 4000 år vært ansett av kineserne som «Miraculous King of 
Herbs» - «forbedre kroppens balanse og vedlikeholde en sunn kropp.» I Japan kalles soppen for Reishi - et navn fra den antikke gudinnen for helse, 
livet og evig ungdom. Gano.no.

Rom 16 RECONNECTIVE HEALING OG THE RECONNECTION – En ny dimensjon innen healing alle kan lære. Ved Line Beck. Eric Pearl er en 
amerikansk kiropraktor som i 1993 ble en kanal for en ekstraordinær helbredende frekvens. Uten forvarsel ble hans kiropraktiske behandlinger til 
mirakuløse helbredelser. Disse helbredende frekvensene er «smittsomme», og overføres mellom alle som kommer i kontakt med dem. Ikke bare 
de som kommer til Eric Pearl, men også de som får healing av en som er undervist av ham. Til idag har ca 80.000 mennesker fra 4 til 90 år, i alle 
verdensdeler, lært denne healingformen på hans seminarer. Reconnective Healing er gjenstand for stor interesse og aktivitet blant forskere innen flere 
fagområder. (Se bl.a. boken «Science confirms Reconnective Healing»). Foredragsholderen, Line Beck, er Nordens eneste Associate Instructor innen 
The Reconnection, og har i mange år fungert som lærer i flere land sammen med Eric Pearl. I tillegg tar hun imot klienter i Oslo. Hun vil presentere 
og gi praktiske demonstrasjoner av Reconnective Healing.

Rom 17 NÅDENS KRAFT. Ved Lars Kraggerud, Evangeliesenteret. Guds nåde og kjærlighet til alle mennesker. Gud er en god og tilgivende Gud. Tankens 
kraft og hva den produserer i den enkeltes liv. Hvordan komme ut av skam og dårlig samvittighet. Hvordan forandre dårlige vaner med nye og bedre 
vaner.
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KL. 15.00 – LØRDAG 

Kroken WORKSHOPS, KREATIVITET OG BARN (nedenfor Rom 5) Making Green Smoothies! With Pablo Castellanos. Do you want to explore a 
different way to start your day? Join me for a practical mini workshop, and come away able to make a tasty, nutritious green smoothie. Who am I? 
A professional chef who, after a decade working in top European restaurants, underwent a profound transformation in his relationship with food. 
Now I use my talents to create plant-based food that is truly nourishing as well as beautiful and flavoursome, and help others learn to do the same.

Rom 1 ANNE-KRISTINE AUGESTAD, kjent fra Åndenes makt på TVNorge, har i høst utgitt boken VINDU MOT EN ANNEN VERDEN. Her 
forteller hun om gleder og sorger på veien til å erkjenne seg selv som medium, lar oss bli kjent med hennes åndelige veiledere og viser hvordan hun 
i dag hjelper andre til å få et bedre liv. Møt henne i samtale med Jannecke Øinæs fra Wisdom From North. Boksignering på Energicas stand etter 
arrangementet.

Rom 2 INTUISJON-WORKSHOP. Med Grethe Holtan. Lær teknikker for å huske og bruke intuisjonen din. Videre å tolke og følge den på egne premisser.
Rom 3 HVORFOR HINDRER DU SEG SELV DEG SELV I Å LYKKES? Ved Pål-Esben Wanvig. Hva er årsakene til at så mange mennesker mislykkes 

i å forandre seg selv og sine problem? Under foredraget vil Pål-Esben Wanvig gi deg en interessant og lettfattelig introduksjon til HVORDAN din 
hjerne fungerer og HVORFOR din ubevisste adferd skaper så store problemer i ditt liv! Du vil lære hvordan hjernen din styre deg på autopilot og 
hvorfor dette ofte leder til store problemer i ditt liv... Du vil få svar på HVORFOR du har problemer på jobben, med sjefen, med din partner, med 
økonomi, med din helse og med å finne tilbake til din sjel og essens sine ønsker, som er forutsetningen for å leve et lykkelig og meningsfylt liv. Du 
vil også få en introduksjon til effektive metoder for å kunne ENDRE årsaken til dine problemer slik at du kan skru av autopiloten og bli mer fri 
til å leve det livet du selv ønsker! Alle deltagerne på foredraget får utlevert en gratis CD med en av Pål-Esbens effektive metoder for å skape positiv 
forandring i ditt liv. Pål-Esben Wanvig har bakgrunn som sivilingeniør og valgte å gå en sjamanistisk vei etter at skolemedisinen ikke kunne hjelpe 
han etter et katastrofalt burnout i 2003. I dag jobber han som profesjonell spirituell lærer, sjaman, runemester, healer og veileder sammen med sin 
kone i Norge og flere andre land.

Rom 4 ***Panelsamtale fortsetter: reinkarnasjon***
Rom 5 HOW TO LET GO AND FORGIVE. With Greg Larsen. Are you holding on to anger from the past? Do you want to be free of this past pain so 

you can embody real forgiveness? Are you ready to enjoy the beauty of your life, mend your broken relationships, and be happier? Please join Greg 
Larsen for this activation that includes a guided visualization, group exercises, original songs, and the spiritual teachings of Eckhart Tolle – to help 
you heal the past and create your life more fully in the present moment. Free yourself from past hurts, improve your relationships, and re-discover 
who you truly are so you can live with greater freedom, prosperity, and purpose. Greg Larsen is a Los Angeles based author, country music singer/
songwriter, and co-founder of Livingwithtolle.com, a number one spirituality podcast on iTunes with listeners from over 100 countries. He is an 
energy healer and uses sound and crystal technology to release trauma and activate higher levels of consciousness. Greg was a contestant on season 
4 of TVNorge’s award-winning «Alt for Norge.» He found the experience to be an amazing spiritual journey and an ongoing reminder to let go 
and forgive! He is also a Peace Ambassador for The Crystal Earth Project and will have on display at booth 3-55 the Crystal Earth Seed that will be 
planted near Stavanger as part of a global peace project. Greg will be offering Heart Chakra Activations at his booth using the Crystal Earth Seed 
and sound technology to open your heart chakra and awaken your intuition.

Rom 6 EINAR TYHOLDT: Han er en anerkjent healer og kjent fra NRK TV og radio. Einar har utviklet sine evner etter at han oppdaget at han hadde 
varme hender. Han sluttet godt betalt jobb i offshoreindustrien og jobber som healer på heltid og vil forklare hva som som har bidratt til at han har 
blitt medisinsk klarsynt, og fått evnen til å se inn i menneskekroppen. Einar mener dette kan læres og at de fleste har denne evnen. Einar påstår at de 
fleste plager og sykdommer skyldes dype følelsesmessige blokkeringer. Info: einartyholdt.no, thetakurs.no, inkaskolen.no

Rom 7 DIN FÄRGRESA GENOM LIVET. Ved Theresa Blomqvist. Möt Theresa Blomqvist som guidar Dig i: Personlig Tolkning av Dina Färger.
Rom 8 Ledet hjernemeditasjon. Ved Michael Karlholm. Mikael driver Spread The Word og inviterer en rekke internasjonale spirituelle lærere og kurshol-

dere til Sverige og Skandinavia. Han er også grunnlegger av Ängsbacka kursgård. 
Rom 9 POTENSIAL PARTNERSKAP: Lov(e)messigheter. Ved Olaf Rademacher. Om kjærlighet blir til en oppover- eller nedoverspiral, er ikke et 

spørsmål om hell. Som navnet indikerer, er partner-skap noe man bevisst må skape. Heldigvis finnes det lov(e)messigheter som orienteringshjelp 
for å lykkes med denne krevende oppgaven. Uheldigvis kjenner få mennesker dem. Foredraget presentere de viktigiste prinsippene i parforholdets 
grammatikk. Driver til daglig Akademi for Potensial Psykologi (A.P.P.) og Oslo Insitutt for Potensial Psykologi (O.P.P.). Utdannet ved Universitet 
Muenchen, University of California og Institute of Transpersonal Psychology, Palo Alto. Mastergrad i Psykologi. Videre utdanning i familiesystemisk 
arbeid og arketypisk astrologi ved Symbolon, Frankfurt/ Zuerich og Bert Hellinger. For mer info: Olafrademacher.no

Rom 10 SPIRALING-SPIRALTRENING. Ved Hans Johan Finne. Spiraltrening Spiralling er en ny treningsform utarbeidet av Hans Finne. Hans er vise-
president 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 (elektromag-
netisk 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.

Rom 11 «BEVEG DIN HJERNE», med Hege Frid Kulsveen. Om samspillet mellom hjerne og kropp, og hvordan nevromotorisk trening kan bidra til økt 
livskvalitet. «Beveg din hjerne» tar for seg det nevromotoriske underlaget som bygger på systemisk hjerneforskning. Erfaring har vist at nevromo-
torisk trening kan bidra til bla. økt overskudd, generelt bedre helse, håndtere hverdagsstress, mm. Det har også vist seg virkningsfullt ved ulike 
diagnoser som bl.a. utbrenthet. Hege Frid Kulsveen tilbyr kurs og workshops der deltakerne får kunnskap til å integrere dette i sitt eget liv eller 
benytte dette i egen praksis hvis man selv er behandler. Hege Frid Kulsveen har vært med å lage dokumentarfilmen «Beveg din hjerne». Dette er en 
film om det nevromotoriske underlaget som kan beskrives som balansen mellom indre og ytre muskultatur, kvalitet i nervebaner og forbindelser, 
samt balanse mellom hjernedelene.
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Rom 12 DALAI LAMA OG NORGESBESØKENE. Ved Thomas Hall, Karma Tashi Ling buddhistsamfunn.
Rom 13 DR. HENNING HAI LEE YANG: Mine fantastiske spådommer og nær-døden-opplevelser.
Rom 14 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.

Rom 15 PSYKOSE SOM UTVIKLINGSVEI. Fra larve til sommerfugl. Jan-Magne Sørensen er leder for Hvite Ørn bruker- og interesseorganisasjon for 
psykisk helse. Han har under en periode på 11 år opplevd 12 psykoser på godt og vondt (1994- 2005). Han fikk i 1997 diagnosen schizofreni og 
trosset legevitenskapen og har levd UTEN medikamenter siden 1999. Han er idag helt frisk og lever av å være artist, komiker, kurs- og foredragshol-
der. Sørensen har som styreleder av Hvite Ørn mottatt ytringsfrihetsprisen 2011, dette for arbeid som fremmer ytringsfrihet i psykisk helsevern.

Rom 16 ALLE TRENGER NOEN Å LEKE MED! Ved Therese Sand og Arne Husjord. Moreno Instituttet inviterer til en kreativ workshop der vi leker på 
alvor og er likeverdige mennesker i møte med hverandre. Vi er opptatt av å finne tilbake til betydningen av gruppen i vår individualistiske verden, 
og prøver å gi svar på tre spørsmålet: Hvordan kan gruppen hjelpe individet? Hvordan kan individet hjelpe gruppen? Hvordan kan jeg bli litt mer 
slik jeg egentlig ønsker å være? Therese Sand og Arne Husjord leder workshopen. De har begge bred erfaring fra arbeid som veiledere, lærere og 
terapeuter i Norge gjennom mer enn 20 år. 

Rom 17 HVA ER TANTRA? Hvordan kan Tantra anvendes i dag? En presentasjon av «Heart of Tantra» med Fernando Manrique og Grethe Rønning. I den 
vestlige verden er det den seksuelle tantra som kom med den seksuelle frigjøringen som har fått mest popularitet. Tantra kan imidlertid utforskes 
og forstås på mange måter og nivåer. Den har sitt eldste kjente utspring i India for ca 5000 år siden. Gjennom århundrende spredde den seg til 
både Tibet, Nepal, Kina men også til Kreta og det greske fastlandet. Tantra er en vei for både personlig utvikling og en nyansert og erfaringsbasert 
esoterisk veiviser inn hjertets og bevissthetens muligheter. Den tantriske holdningen fremmer dyp aksept av oss selv og inkluderer alle aspekter av 
vår menneskelige natur. I sine mer avanserte former er Tantra også en vei til transcendens eller opplysning. Fernando Manrique har sin profesjo-
nelle bakgrunn som lege og psykiater. Grethe Rønning er Gestalt-psykoterapeut. Både hver for oss, og sammen har vi gjennom vedvarende praksis 
høstet erfaringer, inspirasjon og innsikter fra ulike tantriske retninger og tradisjoner. Basert på disse erfaringene har vi utviklet det vi kaller «Heart of 
Tantra» Vi ønsker å nyansere og presentere våre tanker og erfaringer om Tantra og vise hvilken relevans den har i dagens virkelighet. Hvordan Tantra 
setter seksualiteten inn i en større dimensjon og knytter den sammen med det åndelige? Hvordan Tantra kan bidra med nye modeller og forståelser 
av både parforhold og kjønn? Hvordan den viser veier til mer klarhet, økt våkenhet og bevissthet i kropp, psyke og energisystem? Foredraget vil bli 
holdt på lettfattelig engelsk.

KL. 16.00 – LØRDAG 

Rom 1 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. Foredra-
get vil være med André Kirsebom, medium, healer og leder av Norske Spiritualist Forening.

Rom 2 JON SCHAU, KOMIKER OG FORFATTER: «Naturlighet, naturligvis.» Hvem er vi? Det er et spørsmål mennesker har søkt svaret på siden 
tidenes morgen. Spørsmålet er om det er det vi leter etter? 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 kref-
ter 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. 

Rom 3 HVORDAN KAN DU KOMMUNISERE MED DITT DYR? Ved Merete Jacobsen, Flammeshuset. Lurer du på hva dyret ditt ville sagt dersom 
det kunne snakke med deg? Vår erfaring er at dyrene har stor visdom og mye å lære oss. Vil du vite mer om hva dyrekommunikasjon er? Kanskje 
blir du overrasket av dyrenes visdom og humor? Merete Jacobsen som driver Flammehuset dyretolk skole vil gi deg et lite innblikk i denne fantas-
tiske verden.

Rom 4 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 Ben-
driss 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».

Rom 5 VOICES FROM HEAVEN: Concert with Runar Halonen and Tron Syversen. Velkommen til en magisk og spennende gruppehealing med medita-
sjon, 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 
med sterke energier. Energiene bruker stemmen til Runar som en kanal og du vil høre høye og skarpe toner som har en høy frekvens. Her skal du 
bare slappe av og la deg bli veiledet inn i meditasjon før Tron og Runar improviserer healingmusikk. Du kan lese mer om oss på www.tronmusic.no 
og www.runarhalonen.com 

Rom 6 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 7 MINDFULNESS I HVERDAGEN – tibetansk buddhistisk innsikt og lærevei. Ved Aase-Hilde Brekke. Etter mange års studier fra tibetanske klos-
tre og ulike tibetanske mestere deler Aase-Hilde med av sin innsikt om den opprinnelige mindfulness og tantrayna- tradisjon fra Tibet. I 2012 skrev 
hun boken «Mindfulness In Daily Life», på vegne av sin mester Tulku Lobsang Rinpoche. www.mind-flow.no / www.taracenter.no
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Rom 8 SUPPORTING THE HEALING PROCESS at chronic diseases. How can we support prevention and the healing process at chronic diseases like 
rheumatism with acid-base balance complementary treatment of patients with cancer, fasts and nutrition. Dr.med. Uwe Reuter, Medical Director 
and Chief Physician Hospital «Klinik im LEBEN» Greiz/Germany. Regeneration and rejuvenation of the organs bring a full function system reset 
and give an active prophylaxis to reduce the danger of and avoid diseases. At first we start with the so-called «BioCheck», a system of additional 
blood tests, electromagnetic and temperature regulation tests, stress tests etc. to show the current situation of the human. That special functional 
diagnostic method helps to see, how do the body systems work. For instance, dark field microscopy can give some information about the situation 
in the tissue. Especially to change nutrition will help to get the situation better. Maybe fasts, special healing diets can help? Is there a healing diet? 
The F.X.Mayr-Medicine is a new view of diets and can improve the acid-base balance in the body. So it can prevent illness and start healing of the 
body by changing the lifestyle in nutrition e.g. with basic nutrition. Infusion therapy can help to balance acid-base-situation in cases of illness (e.g. 
rheumatism).

Rom 9 ENKEL BRUK AV ØNSKEKVIST OG SØKEVINKLER. v/ 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. (Geobiologi er læren om mennesker og dyrs påvirkning fra jordstråling.)

Rom 10 KARMA – hvorfor dårlige ting skjer med gode mennesker. Ta din egen skjebne i dine egne hender. Ved Oslo Meditasjonsskole.
Rom 11 MEDIUMSKAP – med Adele Leyha og Naomi Sol. Se hjelperne bli tegnet samtidig som beskjeder blir gitt. Velkommen til en synsk tegneseanse 

hvor Adele Leyha tegner portretter av guider/hjelpere samtidig som Naomi Sol formidler beskjeder fra dem. Svært få medium praktiserer denne 
formen for synsk tegnekunst i Norge idag. Sammen driver vi foreningen Mediumskap i Drammen, hvor vi jevnlig arrangerer ulike typer events og 
kurs med beskjeder fra hjelperne.

Rom 12 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, opp-
merksomhet, 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!

Rom 13 Å BLI DET MENNESKET VI ALLEREDE ER. Ved Asbjørn Stavenes, Dialogprest i Areopagos. Gud er i alle mennesker, et mysterium som åpner, 
heler og forløser noe dypt i oss. Vi er alle mennesker formet og preget av våre relasjoner, på godt og på vondt. Særlig gjelder dette i vår tilknytning 
til foreldre og andre viktige personer i vår barndom og oppvekst. Psykologien viser oss at de første årene i våre liv setter avgjørende spor i oss. Derfor 
er det befriende å erkjenne at ingen av oss er perfekte eller hele mennesker. Vi bærer alle på sår, skam, arr, skyld og ulike følelser som preger oss også 
i voksen alder. Noen av oss blir i voksen alder innhentet av tidligere erfaringer. Bevisst og ubevisst kjenner vi at vi ikke er de personene vi ønsker å 
være. I den jødisk-kristne tradisjon jeg står i, ligger det mye visdom og skjulte skatter gjemt som hjelper oss til å gjenvinne vår menneskelighet og bli 
oss Selv. Det å oppdage og erfare Mysteriet, at livet er noe mer, at Gud er i oss, som en kilde til selvutvikling, heling og gjenopprettelse av identitet 
og mening. Det å se og erfare Mysteriet, blir med andre ord en begynnelse på våre reise hjem, hjem i oss Selv og hjem i Gud.

Rom 14 OPTIMAL HÄLSA, ved Olof Liljeström. Frisk, vacker, glad och full av energi med aromaterapi och ekologiska, naturliga eteriska oljor.
Rom 15 HIS HOLINESS. By Younus AlGohar. The Goharian Philosophy of Divine Love and Spiritual Sciences.
Rom 16 LIVING LIGHT – og hva gjør vi med lysforurensing? Ved lysterapeut Marianne Kleimann Sevåg (international Light Association). Lys er liv. Det er 

broen mellom vår indre bevissthet og ånden i naturen. Samtidig er vi i liten grad vant til å (er)kjenne hvor mye vi påvirkes av dårlig, kunstig lys. Vi 
skal vise deg hvordan du kan skape levende lys hjemme og på arbeidsplassen: lys som er godt for din helse og din indre utvikling.

Rom 17 BOUNDLESS: Fra internasjonell forretningsman til moderne munk – forfatteren forteller. Ved Greg Hopkinson. Fra internasjonell forretningsman 
til moderne munk – forfatteren forteller. En tidligere internasjonell grunder som overlever skred, hjernesvulst, mislykkede ekteskap og forretninger 
i et sammebrutt Sovjetsamvelde ender opp som munk.  Greg Hopkinson fra New Zealand besøker Norge for å fortelle sin historie. Greg dro til 
Sovjetunionen for å gjøre business akkurat når det kollapset. «Det raske sammenbruddet i det kommunistiske russiske samfunnet speilet min indre 
uro og ville adferd. Etter mange år fikk jeg et glimt av hva jeg var i ferd med å bli, og det var ikke pent». Hans søken etter kjærlighet, fred og tilfreds-
het førte han til noe han aldri trodde han ville komme til å gjøre – han dedikerte seg som en Ishaya munk. Hopkinson tar liv av alle forestillinger 
om hva det er å være munk. «Livet er ikke et avsondret liv i brun kappe», forteller Hopkinson. «Som munk vier jeg meg til et liv i frihet fra sinnet. 
Jeg identifiserer meg ikke med tankene mine. Det er det det handler om. Og alle kan lære teknikkene for å få det til». Hopkinson vil snakke om 
BOUNDLESS-prosjektet (www.boundless.info) og dele noen enkle tips for å oppleve mer lykke og tilfredshet i livet. Han vil også snakke om sin 
nylig utgitte bok, «Boundless – A wayward entrepreneur’s search for peace».

KL 17.00 – LØRDAG 

Rom 1 HELGE HOGNESTAD: «Kristusimpulsen – den gang og nå». Vi deltar alle i en bevissthetsevolusjon som har pågått så langt tilbake i historien vi 
kan ane. Mer og mer av indre potensialer er blitt utfoldet. En ny fase i denne prosessen begynte med Jesus fra Nasaret - «Kristusprosessen». Mens 
Buddha hadde båret lyset inn i bevisstheten, bar Kristus «lyset inn i hjertet» er det sagt. Evne til nestekjærlighet, indre viten og healing synes å være 
frukt av denne prosessen.

Rom 2 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 
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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 Trans-
mitter, giving him the ability to perform psychic surgery and third eye activations. By Divine guidance, Zarathustra emerges to lead our conscious-
ness to the 5th Dimension. NB! Varighet 1 time og 45 min.

Rom 3 LISBETH LIND: «I Gudinnens fotspor» – et lysbildeforedrag. Vi åpner oss for Gudinnen - den intuitive kvinnekraften og feminine intelligens - 
slik hun har vært elsket i det skjulte gjennom årtusener. Med de patriarkalske religionenes inntreden ble den feminine intelligens i kvinner og menn 
rammet i selve livsnerven, da vår seksualitet ble omgjort til djevelens verk og våre helbredende evner og klarsyn ble forbudt. I nesten to tusen år 
har samspillet mellom det hellige og det feminine vært brutt. Slik ble menneskets indre livsvisdom forvandlet til frykt og smerte. Mannen ble gjort 
til kriger og kvinnen fikk bare beholde sin rolle som mor. I dag er hun ukjent for de fleste, der hun lever bak vår frykt for å være annerledes eller 
skammen over kroppen og seksualiteten vår. Et tykt lag av kulturelle forventninger, ytre krav og tilpasninger hindrer henne i å komme til overflaten. 
I vår tid har vi endelig friheten og forhåpentligvis motet til å finne henne igjen. For det er hun som gir mening til ditt liv og veileder deg i møte 
med livets utfordringer. Det er hun som sørger for livets gaver. Ved hjelp av bilder og sin fortellerstemme tar Lisbeth deg med på en reise gjennom 
historien hvor du får møte hennes dype innsikt og kjærlighet til livet. Les mer om Lisbeth Lind, InnerLife og ArunA-Akademiet på www.aruna.no 

Rom 4 MICHAEL WINGER: Jakten på savnede. Klarsynte Michael Winger vant «Jakten på den 6. sans» på TV Norge i 2011. I løpet av det siste året har 
han funnet to savnede personer midt i tjukke skogen. Michael klarte å oppnå det hverken politiet eller frivillige letemannskaper greide. Ved å bruke 
sine unike evner kunne han gi familiene svar på hva som hadde skjedd med deres kjære. Resultatet er at han har fått en stor bunke henvendelser om 
å finne flere savnede. I dette foredraget får du innblikk i hvordan Michael jobber for å finne savnede personer og løse kriminalgåter. Winger bruker 
sine evner, erfaringer og kunnskaper på en måte som ikke har vært gjort tidligere i dette landet. Mer om dette vil du få oppleve i foredraget og ved å 
besøke websiden tv-medium.com.

Rom 5 VIHANGA (EGIL FYLLING) & SHAVANA (JEANETTE ANGELL). De to musikerene med ulik bakgrunn har hatt fokus på å skape musikk & 
budskap som kommer fra dypet av sjelen i kontakt med den høyere bevisstheten. Shavanas stemme tar oss med på en reise gjennom chanting, joik 
og englesang, og sammen med Vihangas meditative musikkuttrykk tilbyr de en magisk musikkopplevelse.

Rom 6 TRADITIONAL HEALING WITH SHAMAN TIMOTEO. Spiritual journeys. And about how healing with ayahuasca is traditionally used.
Rom 7 OM JORDSTRÅLER, VANNÅRER OG FORSTYRRENDE ENERGIER. v/ 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 påvirk-
ning? 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.

Rom 8 100 DAYS FOR THE EARTH – ÅSMUND SEIP. Spoken word! Åsmund Seip har skrevet boka ‘100 Days for the Earth’. Han skrev hundre tekster 
på hundre dager. På Visjon Expo fremfører han noen av tekstene.

Rom 9 KARMA, REINKARNASJON OG ET KURS I MIRAKLER. Ved Roald Pettersen. Mange tror at «Et Kurs i Mirakler» er negativt til karma og 
reinkarnasjon, på samme måte som Bibelen. Det tror ikke Roald Pettersen, redaktør i Forlaget Indre Ledelse og medstifter av Alternativt Nettverk. 
Hans foredrag om disse temaene var tidligere faste innslag på alternativmessene helt fra begynnelsen i 1994, og flere av hans artikler er lagt ut på 
magasinetvisjon.no. Roald hevder at han husker mange tidligere liv, og også hva som skjer i «mellomtilstanden» mellom jordelivene. I sitt nåværende 
liv har han dessuten ledet oversettergruppen for Mirakelkursets norske versjon. Han pleier å justere sine foredrag etter tilhørernes ønsker og behov.

Rom 10 FORANDRINGEN. Ved Isabel Stål. Kom i kontakt med den du virkelig er - og skap hva du virkelig vil! Start din forandring med coaching i Law 
Of Attraction. Vil du skape langvarig forandring i dett liv? Nye tanker skaper nye følelser, nye følelser leder til nye beslutninger – nye handlinger! 
Gjennom å styre dine tanker, avgjør DU hvilke resultat du kommer til å få og hvor du leder livet, i stedet for å la livet lede deg! Trossystem: Gjen-
nom det miljøet og den kulturen vi vokser opp i har vi formet en lang rekke trossystemer om hvordan livet er. Det er ikke alltid like heldig! Mange 
av tankene om våre liv og muligheter er svært begrensende. Vi kan vise deg hvordan du kan endre disse trossystemene og tankemønstrene. Tanker- 
Mindset: dette er et foredrag om hvordan du kan komme i kontakt med og forstå hvilke tanker du har og hvordan det fullstendig former ditt liv. 
Forstå hva du tenker og hvorfor, og hvordan du bevisst kan endre dine tanker. Vi hjelper deg med å se og forstå hvor kraftfull du er! - slik at DU kan 
skape det fantastiske livet DU ønsker deg!

Rom 11 KORNSIRKLER, underverk i åkeren. Eva-Marie Brekkestø, forfatter av «Kornsirkler, underverk i åkeren», gir oss en innføring i dette vakre fenome-
net.

Rom 12 VI LAGER PLANTEBASERTE DRIKKER MED CHUFAMIX. Ved Hilde Midttømme.Kurs i bruk av ChufaMix Veggie Drinks Maker. Vi lager 
egne plantebaserte drikker. Nylagde drikker inneholder alle næringsstoffene i råvarene du bruker. Kostnaden pr drikk blir lavere enn om du kjøper 
ferdige drikker. Kjøper du ferdige melkealternativer, er mestesparten av innholdet vann. Vann har du i kranen hjemme. Redusert behov for embal-
lasje og frakt sparer CO2-utslipp. Med ChufaMix har du full kontroll over forbruket ditt. Du kan velge kortreist, økologisk og etisk.

Rom 13 HVORDAN LÆRE AKUPUNKTUR RASKT OG RIMELIG. Ved Gustav Arnolf Heggelund. Vår skole lærer deg på en rask og rimelig måte å 
forstå behandlingsprinsippet i kinesiologi og akupunktur. Du kan da bruke og forstå en dansk akupunkturbok med mer en 2500 sykdommer og 
tilstander. Boken er skrevet av 10 danske leger som er akupunktører. Undervisningen er i 3 trinn. 1- Østlig filosofi. 2- Kinesiologi TFH. 3- Aku-
punktur. Til sammen 13 kurshelger ca 1 og 1/2 år. www.helbredi.com

Rom 14 HVORDAN LÆRE AKUPUNKTUR RASKT OG RIMELIG. Ved Gustav Arnolf Heggelund. Vår skole lærer deg på en rask og rimelig måte å 
forstå behandlingsprinsippet i kinesiologi og akupunktur. Du kan da bruke og forstå en dansk akupunkturbok med mer en 2500 sykdommer og 
tilstander. Boken er skrevet av 10 danske leger som er akupunktører. Undervisningen er i 3 trinn. 1- Østlig filosofi. 2- Kinesiologi TFH. 3- Aku-
punktur. Til sammen 13 kurshelger ca 1 og 1/2 år. www.helbredi.com

Rom 15 JESUS KRISTUS - EN KRAFT I MITT LIV. Ved Oslo Kristne Senter. 
Rom 16 AVATAR INFO TIME. Betina Thomsen og Ingeborg Skyrud. I følge mange som har tatt Avatarkurset, er Avatar det mest ekte og mest kraftfulle 

selvutviklingsprogrammet som finnes. Det består av en serie erfaringsorienterte øvelser, som gjør deg i stand til å gjenoppdage deg selv og sam-
stemme dine innstillinger med det du ønsker å oppnå. Avatar viser deg hvordan du kan utforske det som skjer «bak kulissene» i ditt eget liv, slik at 
du oppdager de ubevisste og ukjente forestillingene som gjør at livet ditt er som det er. I stedet for å presentere deg for et nytt sett med forestillinger, 
bidrar Avatar til at du gjenfinner en iboende evne til å skape og fjerne forestillinger, slik at du kan omstrukturere livet ditt i samsvar med det du 
ønsker å oppnå.
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Rom 17 MOBILSTRÅLING OG JORDSTRÅLING – HVA KAN VI GJØRE? Ved byggbiologene Olav Jenssen og Raphael Kleimann (BALDRON). 
Lider du av El-allergi eller er du bekymret for hva barna dine utsettes for? Her får du en gjennomgang av praktiske tiltak, basert på forskning og 
egen erfaring: (fysisk) skjerming og (energetisk- spirituell) forvandling og harmonisering av elektromagnetisk stråling; stoffer, apparater og indre 
teknikker. Se www.radiation2012.no og www.baldron.no 

KL. 18.00 – LØRDAG 

Rom 1 YOGAKLASSE MED AVSPENNING. Ved Yogasenteret, Jon Otterbeck.
Rom 2 * ZARATHUSTRA-WORKSHOP FORTSETTER *
Rom 3 DEMONSTRATIONER PÅ CLAIRVOYANCE. Ved John Calmar. Vi starter med en guidet meditation. Meditationen er til for at skabe fred i 

krop, sind og ånd, så du kan nyde den fredfyldte energi ogmodtage den healing der kommer, når kontakten til den åndelige verden erblevet åbnet. 
Et budskab kan være fra en af dine åndelige hjælpere eller fra afdøde. Det er ikke mig, der bestemmer, hvad der kommer igennem og hvem det 
kommer til, men det er mig, der formulerer det. Et budskab fra den åndeligeverden er altid pakket ind, så kun du ved, hvad det betyder. Jeg kan 
ikke garantere, at alle får et budskab, men jeg forsøger altid at få så mange igennem som muligt.

Rom 4 MARIANNE BEHN: «Hjertebank inspirert av Rosenmetoden». Kreativ leder og ansvarlig for Krystallakademiet, Marianne Behn, er ute med ny 
bok. Rosenmetoden handler om en form for kommunikasjon med deg selv og med kroppen din. Ting vi har opplevd og kanskje ikke klart å hånd-
tere, kan sette seg som muskelspenninger og smerte i kroppen. Ved myk og tydelig berøring kan man komme i kontakt med det som er fortrengt og 
på den måten oppnå dyp avspenning, friere pust, større bevegelsesfrihet og en opplevelse av å være mer levende. I denne boken forteller Marianne 
Behn om sitt møte med rosenmetoden, og hva den har betydd for henne personlig, men også som terapeut og lærer. Bli med på et inspirerende og 
intimt foredrag med Marianne med meditasjonsøvelser underveis.

Rom 5 THE SHAMANS VOICE. With Marcos Rodriguez. Concert and a workshop, a healing experience using the healing power of sound, working 
together with the public, going in a trip; «the longest way we need to walk in this lifetime is the way to get from the head to the heart «, and in 
that journey we need healing and help, using sacred sound and sacred instruments Marcos will guide the assistants to start this journey and to start 
the healing process that’s needed to move forward and to get to the Heart! The concert includes working the sound to fortify the connection with 
Mother Earth, with The Universe and with Ourselves, using Drums, flutes, Shell, Kokle, Monochord and the voice this concert will be the start of a 
process, of a path…if you are not already there and will make you move forward if you are on the path. Marcos Rodriguez «Bearcub» defines himself 
as «earth native» & «world citizen». Well known Sound Therapist and medicine man that had played «Sound Journeys» and sound healing concerts 
in Sweden, Norway, Finland, Holland, Denmark and Spain, Has recorded 4 cds, 1 DVD and he is the founder of «Helandetoner Festival». He com-
bines the knowledge of «energy work «, «healing» and «sound» to walk his own path, to heal and to teach others. Under his carrier has collaborated 
with many musicians and sound healers, Mediums and Medicine women/men, played at many gatherings and festivals all over Europe.

Rom 6 VÅR TIDS BARN – HELSE OG SPIRITUALITET. 10 råd til vår tids foreldre. Ved Marianne Kleimann Sevåg, terapeut og pedagog. Barn er fødte 
budbringer fra den åndelige verden. Men ikke alltid snakker vi samme språk…. Marianne har over 30 år fartstid som spirituelt orientert lærer i 
Steinerskole, offentlig skole, høyskoler og barnehage, samt kurser og seminarer. Hvordan møte behovene hos barn i vår tid og samtidig ta vare på oss 
selv?

Rom 7 MAT SOM GJØR DEG SYK. Hvorfor har Vesten livsstilssykdommer og lite i øst? Behandlingsform av helhetlig helse. Gjennom 26 års erfaring jeg 
deler med deg. Ved helhetsterapeut, Coach Reidun Syversen, Helse & Allergi Senter & Opplæringssenter.www.helhetsterapeut.no 

Rom 8 STRESS ER FORSTADIET TIL ALLE SYKDOMMER. Hva kan du gjøre med det? Et praktisk foredrag med tips og viktige informasjoner om 
kropp, sinn, emosjoenr og SELV. Dette kan du nemlig gjøre noe med selv! Vi skal snakke om å åpne sanser, alkalisere kroppen og avstresse ved 
øvelser og meditasjon. Å benytte dine indre verdier i livet er av stor betydning for god helse og et godt liv. Spiritualitet har med følelsen av mening. 
Inge Ås har over 30 års erfaring som foredragsholder, behandler og livsveileder innen tema om Alternativ behandling og medisin, SELVutvikling og 
moderne energiarbeid som hesefremmende faghealing

Rom 9 BUDDHISMENS HJELPEMIDLER. Ved Claire Alfonso. Presentasjon av singing bowl, og andre hjelpemidler innenfor Buddhismen.
Rom 10 Osteopati og helhetlig helse. Ved Xavier Tiberghien. Hva er Osteopati? Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk 

og patologi. Osteopati fokuserer på å se sammenhenger i hele kroppen, ikke bare muskel-skjelettsystemet, for å finne årsaken til plagene. Årsaken til 
plagene kan være et annet sted enn der smerten oppleves. «Enkeltdelene påvirker heltheten og helheten påvirker enkeltdelene.» Foredraget tar også 
for seg viktigheten av søvn og jordingsteknoligi.
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Søndag 23. november, 11.00 – 19.00 

KAFÉSCENE

12.00 POUL VINTHER: KONSERT
12.45 VIHANGA (EGIL FYLLING) & SHAVANA (JEANETTE ANGELL):  De 

to musikerene med ulik bakgrunn har hatt fokus på å skape musikk & budskap 
som kommer fra dypet av sjelen i kontakt med den høyere bevisstheten. Shavanas 
stemme tar oss med på en reise gjennom chanting og englesang, og sammen med 
Vihangas meditative musikkuttrykk tilbyr de en magisk musikkopplevelse.

13.30 CHRIS JAMES – THE HEALING VOICE! Chris James teaches internationally 
about the healing power of sound and song, voice and self expression. «Everyone 
is born with a beautiful voice». Through discovering our natural voice, we learn to 
trust our creativity and intuition, speak our truth and be heard.

14.15 100 DAYS FOR THE EARTH – Åsmund Seip. Spoken word! Åsmund Seip har 
skrevet boka ‘100 Days for the Earth’. Han skrev hundre tekster på hundre dager. 
På Visjon Expo fremfører han noen av tekstene.

14.50 TINA RASMUSSEN NYBORG M.FL. MAGEDANS
15.20 DEN KANADISKE CREE-INDIANEREN Kenneth Crying Child Roulette: 

«Drum songs, flute music and traditional dances.»
16.15 TRON SYVERSEN: En fredfull reise i musikk – musikk for avslapning og vel-

være. 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.

17.15 YOGADEMONSTRASJON. Hadeland folkehøyskole.
17.45 THE SHAMANS VOICE. With Marcos Rodriguez. A healing experience using the 

healing power of sound, working together with the public, going in a trip; «the longest 
way we need to walk in this lifetime is the way to get from the head to the heart», and 
in that journey we need healing and help, using sacred sound and sacred instruments 
Marcos will guide the assistants to start this journey and to start the healing process 
that’s needed to move forward and to get to the Heart! The concert includes working 
the sound to fortify the connection with Mother Earth, with The Universe and with 
Ourselves, using Drums, flutes, Shell, Kokle, Monochord and the voice this concert 
will be the start of a process, of a path…if you are not already there and will make you 
move forward if you are on the path. Marcos Rodriguez «Bearcub» defines himself 
as «earth native» & «world citizen». He combines the knowledge of «energy work», 
«healing» and «sound» to walk his own path, to heal and to teach others. Under his car-
rier has collaborated with many musicians and sound healers, Mediums and Medicine 
women/men, played at many gatherings and festivals all over Europe.

KL 12.00 – SØNDAG

Kroken: WORKSHOPS, KREATIVITET OG BARN (Nedenfor Rom 5) Vil du lære deg å lage egne smykker? Mini-workshop med Katerina Alveid. Jeg 
viser hvordan du på en enkel måte kan lage halskjede, armbånd og øredobber. Du får selv muligheten til å lage egne øredobber av steiner og Krystal-
ler. Velkommen! Se gjerne på: epla.no/shops/whitelotus for litt inspirasjon. 

Rom 1 HVORDAN KAN DU KOMMUNISERE MED DITT DYR? Ved Merete Jacobsen, Flammeshuset. Lurer du på hva dyret ditt ville sagt dersom 
det kunne snakke med deg? Vår erfaring er at dyrene har stor visdom og mye å lære oss. Vil du vite mer om hva dyrekommunikasjon er? Kanskje 
blir du overrasket av dyrenes visdom og humor? Merete Jacobsen som driver Flammehuset dyretolk skole vil gi deg et lite innblikk i denne fantas-
tiske verden.

Rom 2 MEDIUM MED MELDINGER. Ved Wenche Tømmervik. Savner du noen som er gått bort? Kanskje kan du få en hilsen fra de som er gått over til 
den andre siden? Er det din tur i dag til å få en beskjed fra åndeverden?

Rom 3 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.

Rom 4 MARIANNE BEHN: «Hjertebank inspirert av Rosenmetoden». Kreativ leder og ansvarlig for Krystallakademiet, Marianne Behn, er ute med ny 
bok. Rosenmetoden handler om en form for kommunikasjon med deg selv og med kroppen din. Ting vi har opplevd og kanskje ikke klart å hånd-

FILMPROGRAM. ROM 17

12:00  What on Earth? Inside the Crop Circle Mys-
tery Bli med filmskaperen Suzanne Taylor 
inn i en fascinerende subkultur av kunstnere, 
lærere, geometere, filosofer og bønder som 
har det til felles at de er betatt av kornsirkle-
nes skjønne mysterium.  http://www.spiritu-
ellfilm.no/filmer/110326-what-on-earth.html

14:00  Quantum Activist En spennende film om 
hvordan vi igjennom vår intensjon påvirker 
vårt eget og andres liv, og om hvordan våre 
liv er sammenbundet i en bakenforliggende 
bevissthet.  Denne filmen tar opp tråden 
der «The Secret» og «What the Bleep Do we 
Know?» slapp taket. http://www.spirituellfilm.
no/filmer/100828-quantum-activist.html

15:30 Soul Masters: Dr. Guo & Dr. Sha I Kina sies 
det at Dr. Guo kan kurere det som er uku-
rerbart. Hans representant i Vesten, Dr. Sha, 
healer filmskaper Sande Zeigs skrantende far, 
og hun følger med ham når Dr. Sha drar til-
bake til Kina for å besøke sin mentor. http://
www.spirituellfilm.no/filmer/111126-soul-
masters.html

 17.15 The 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. http://
www.spirituellfilm.no/filmer/130504-future-
of-hope.html
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tere, kan sette seg som muskelspenninger og smerte i kroppen. Ved myk og tydelig berøring kan man komme i kontakt med det som er fortrengt og 
på den måten oppnå dyp avspenning, friere pust, større bevegelsesfrihet og en opplevelse av å være mer levende. I denne boken forteller Marianne 
Behn om sitt møte med rosenmetoden, og hva den har betydd for henne personlig, men også som terapeut og lærer. Bli med på et inspirerende og 
intimt foredrag med Marianne med meditasjonsøvelser underveis.

Rom 5 THE SHAMANS VOICE. With Marcos Rodriguez. Concert and a workshop, a healing experience using the healing power of sound, working 
together with the public, going in a trip; «the longest way we need to walk in this lifetime is the way to get from the head to the heart « , and in 
that journey we need healing and help, using sacred sound and sacred instruments Marcos will guide the assistants to start this journey and to start 
the healing process that’s needed to move forward and to get to the Heart! The concert includes working the sound to fortify the connection with 
Mother Earth, with The Universe and with Ourselves , using Drums, flutes, Shell, Kokle, Monochord and the voice this concert will be the start 
of a process , of a path…if you are not already there and will make you move forward if you are on the path. Marcos Rodriguez «Bearcub» defines 
himself as «earth native» & «world citizen». Well known Sound Therapist and medicine man that had played «Sound Journeys» and sound healing 
concerts in Sweden, Norway, Finland, Holland, Denmark and Spain, Has recorded 4 cds, 1 DVD and he is the founder of «Helandetoner Festival». 
He combines the knowledge of «energy work «, «healing» and «sound» to walk his own path , to heal and to teach others. Under his carrier has colla-
borated with many musicians and sound healers, Mediums and Medicine women/men, played at many gatherings and festivals all over Europe.

Rom 6 BOWEN-TEKNIKKEN stimulerer kroppens egen evne til å helbrede seg selv. Informasjon om Bowen Teknikken for akutte og kroniske belast-
ningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel- og skjelettsystemet samt stimulerer blod- og lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet til å resti-
tuere 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.

Rom 7 MINIKURS I TRANSMISSION-MEDITASJON ved Anne Bie, Share Norge. Transmission-meditasjon er en ny form for gruppemeditasjon, spesi-
elt 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. 

Rom 8 SEANSE – TIDLIGERE LIV. Ved Borak Lovian. Det er ikke første gang vi lever her på jorda. De aller fleste av oss har levd mange ganger før. Borak 
Lovian vil først forklare ut i fra eget ståsted og egne minner om reinkarnasjon og hvordan det fungerer. Han er klarsynt og ser bl.a. aura, hjelpere, 
naturvesener, engler, fremtid, tidligere liv m.m. Etterpå bruker han disse evnene for å skue bakover i tiden og avdekke noe av hva vi har gjort før. 
Han plukker ut flere i salen og beskriver noen av deres tidligere tilværelser her på jorda. Man har opplevd både positivt og negativt gjennom tidene 
og starter ikke alltid med blanke ark her i livet. Velkommen til en spennende og annerledes workshop.

Rom 9 THE LIGHT FROM THE HEART. Lyskinesiologi og HeartMath for stresshåndtering og traumearbeid. Ved Marianne Kleimann-Sevåg (Kling-
hardt Senter Norge). Moderne forskning viser: det er ikke hjernen som styrer resten av kroppen – mye viktigere er impulsene som går ut fra hjertet. 
Hjertets elektromagnetiske felt – det sterkeste i kroppen – kan måles på flere meters avstand! Denne viten brukes i de prisbelønnete metodene 
lyskinesiologi og mentalfeltterapi etter Dr. Klinghardt fra USA (årets lege for integrert medisin i 2007). Klinghardt metodene er nå endelig kommet 
til Norge. De er basert på cellenes lyskommunikasjon og hjertets evne til å holde kroppen i balanse. Denne selv-reguleringen ligger også til grunn for 
«HeartMath»: små hightech-apparater for å trene din personlige samklang mellom kropp og sinn. Et foredrag med demonstrasjon av revolusjone-
rende verktøy for å frigjøre ditt potensial av hjerte-tenkning. Se www.baldron.no

Rom 10 DAO NOW WITH TAIJIQUAN - 30 years of Now Way in Norway: Pamela Hiley, Director Norsk Taiji Senter.
Rom 11 MEDIUMSKAP – med Adele Leyha og Naomi Sol. Se hjelperne bli tegnet samtidig som beskjeder blir gitt. Velkommen til en synsk tegneseanse 

hvor Adele Leyha tegner portretter av guider/hjelpere samtidig som Naomi Sol formidler beskjeder fra dem. Svært få medium praktiserer denne 
formen for synsk tegnekunst i Norge idag. Sammen driver vi foreningen Mediumskap i Drammen, hvor vi jevnlig arrangerer ulike typer events og 
kurs med beskjeder fra hjelperne.

Rom 12 DU ER GOD NOK. Ved Jan Olav Mjøs. Healing og meditasjon ble min best fungerende medisin etter å ha møtt veggen og slitt med depresjon i 
flere år. Etter barndommens mobbing og andre hendelser møtte jeg veggen, som førte til depresjon og sterk angst. Tross god hjelp av psykolog og 
medisin, var det healing og meditasjon som viste meg veien gjennom krisene. Etter nesten 44 års jakt på følelsen av egen og andres anerkjennelse og 
følelsen av å være god nok, lurte jeg på hva jeg holder på med. «JEG ER JO GOD NOK, JEG TRENGER IKKE STREVE MER J». I foredraget vil 
jeg vise noen eksempler på musikk til forskjellige situasjoner, og så kan vi prøve oss på en guidet meditasjon. Foredraget med Jan Olav Mjøs er åpent 
for spørsmål og dialog.»

Rom 13 ÅNDELIG VERKSTED. Med Jostein Odland. Jostein er ritualleder i Holistisk Forbund og har ledet flere konfirmasjoner i Bergen, Oslo, Stavan-
ger. På åndelig verksted er man blant venner man kan snakke med om det som opptar en. Vi får aha-opplevelser av hverandres åndelige inspirasjon, 
engasjement og ståsted. Dette skaper en utviklende prosess for alle involverte.

Rom 15 ÅNDELIG WORKSHOP FOR BARN OG UNGE: Vi bruker åndeligheten vår på en morsom måte. Tegning, oppgaver og lek rundt det åndelige. 
Passer for de som er fra 8 til 12. Med André og Anne Kirsebom.

Rom 17  ***FILM

KL 13.00 – SØNDAG

Rom 1 LIFE ALIGNMENT – HEAL YOUR LIFE, Heal your world. Jeff Levin. Life Alignment was developed by Dr Jeff Levin, Doctor of Natural 
Medicine and is a system of powerful energy healing that identifies and locates energy blockages in the body often caused by past trauma, suppres-
sed emotions, pollutants, lifestyle stresses or physical injury that have become encoded into our cellular memory. Through a gentle, but deep process 
these blockages are released, resulting in a greater self-understanding and consciousness, self-awareness and wellbeing.

Rom 2 INTUISJON-WORKSHOP. Med Grethe Holtan. Lær teknikker for å huske og bruke intuisjonen din. Videre å tolke og følge den på egne premisser.
Rom 3 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?
Rom 4 MICHAEL WINGER: JAKTEN PÅ SAVNEDE. Klarsynte Michael Winger vant «Jakten på den 6. sans» på TV Norge i 2011. I løpet av det siste 
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året har han funnet to savnede personer midt i tjukke skogen. Michael klarte å oppnå det hverken politiet eller frivillige letemannskaper greide. Ved 
å bruke sine unike evner kunne han gi familiene svar på hva som hadde skjedd med deres kjære. Resultatet er at han har fått en stor bunke henven-
delser om å finne flere savnede. I dette foredraget får du innblikk i hvordan flere av landets klarsynte jobber for å finne savnede personer og løse 
kriminalgåter. Winger bruker sine evner, erfaringer og kunnskaper på en måte som ikke har vært gjort tidligere i dette landet. Mer om dette vil du få 
oppleve i foredraget og ved å besøke websiden tv-medium.com.

Rom 5 VOICES FROM HEAVEN: Concert with Runar Halonen and Tron Syversen.Velkommen til en magisk og spennende gruppehealing med medita-
sjon, 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 
med sterke energier. Energiene bruker stemmen til Runar som en kanal og du vil høre høye og skarpe toner som har en høy frekvens. Her skal du 
bare slappe av og la deg bli veiledet inn i meditasjon før Tron og Runar improviserer healingmusikk. Du kan lese mer om oss på www.tronmusic.no 
og www.runarhalonen.com 

Rom 6 BODYWRAPPING OG JOBBMULIGHET. Ved Hege K. A. Fossum. Jeg vil forelese om, og demonstrere våre produkter, samt gi informasjon om 
det å starte som selvstendig «Wrapeneur.»

Rom 7 BOWEN-TEKNIKKEN stimulerer kroppens egen evne til å helbrede seg selv. Informasjon om Bowen Teknikken for akutte og kroniske belast-
ningsplager. Bowen Teknikken balanserer muskel- og skjelettsystemet samt stimulerer blod- og lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet til å resti-
tuere 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.

Rom 8 BUDDHISMENS HJELPEMIDLER. Ved Claire Alfonso. Presentasjon av singing bowl, og andre hjelpemidler innenfor Buddhismen.
Rom 9 KOM I BALANS GENOM NUMEROLOGI! Ved Annina Kyrklund. «När en människa byter namn och/eller namnteckning ändras hennes vibra-

tion 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. Hon har gett två människor i världen rätt att undervisa systemet. Läs mera på www.valonsydan.fi

Rom 10 BLODETS HEMMELIGHET. Mat og åndelig utvikling. Ved Christopher Vasey. Hva er sanne rolle av blodet? Er oppgaven til 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 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). 
Forelesningen er på Engelsk.

Rom 11 RAINBOW REIKI® - Oppdag kraften av mirakelhelbredelse i DEG! Rainbow Reiki® er et av de få healingsystemene i verden hvor en ny utøver 
lærer å gjøre spontanhelbrelse med objektiv målbare resultater etter kun to weekendseminarer! Universitetet i Sofia har testet en gruppe Rainbow 
Reiki® utøvere med sine avanserte måleinstrumenter og konkludert med at de aldri har testet et healingsystem med bedre resultater! Under foredra-
get får du innsikt i forskningen, testmetodene og resultatene som kom frem etter en vitenskapelig studie. I løpet av foredraget får du selv erfare flere 
av de effektive healing metodene vi benytter. Rainbow Reiki® feirer i 2015 sitt 25 års jubileum og benyttes i dag av flere hundre tusen mennesker 
på alle vedens kontinenter. Det som kjennetegner Rainbow Reiki® er at det er meget lett å lære og at du får raske, effektive og målbare resultater! 
Mange Lisensierte Rainbow Reiki® Mestere gir også 100% pengene tilbakegaranti på sine introduksjonsseminarer. Foredraget holdes av Pål-Esben 
Wanvig som er en av fire Grandmastere og linjebærere av Rainbow Reiki® systemet som er utviklet av den verdenskjente spirituelle læremester og 
forfatter Walter Lübeck.

Rom 12 Å FORSTÅ EGOET. Ved Keyhan Ighanian. IndreRo-metoden er svært effektiv når det gjelder å lære seg teknikker som gjør at du bedre takler hverda-
gen med de utfordringer, prøvelser, traumer og følelser du måtte bli utsatt for. Det er først når du virkelig lærer deg selv å kjenne at du vil kunne frigjøre 
deg fra egoet, som kan betraktes som et fengsel. Modenhet og trygghet oppnås når DU styrer egoet og ikke lar egoet styre deg. IndreRo tilbyr deg kunn-
skap om «ego-kjøring», «hjemmelaget selv» og «midlertidig testprogram» - alle tre viktige begreper for å kunne forstå ditt egentlige, sanne selv.

Rom 13 OM LEY-LINJER OG ENERGILINJER I NATUREN. v/ Gaute Hadland, Norsk Kvistgjengerforening. Energilinjer, som ofte kalles Ley-linjer, går 
som rette linjer i naturen, gjerne mellom kultsteder og kirker. Men finnes også mellom andre steder. Hvordan «ser» de ut, og hvordan virker de på 
oss? Gir de kraft og energi, eller er de skadelige?

Rom 14 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 problem-
stilling, fysisk, psykisk eller åndeligt, samt i utviklingen til at åpne opp til sundheten og kjærligheten som alle er født med.

Rom 15 ØNSKER DU Å LÆRE UNIVERSIELL HEALING? Ved Naomi Sol. Universell Hvit Tids Healing – med englene og våre lysskip. Denne healin-
gen 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.  

Rom 16 HVA ER TANTRA? Hvordan kan Tantra anvendes i dag? En presentasjon av «Heart of Tantra» med Fernando Manrique og Grethe Rønning. I den 
vestlige verden er det den seksuelle tantra som kom med den seksuelle frigjøringen som har fått mest popularitet. Tantra kan imidlertid utforskes 
og forstås på mange måter og nivåer. Den har sitt eldste kjente utspring i India for ca 5000 år siden. Gjennom århundrende spredde den seg til 
både Tibet, Nepal, Kina men også til Kreta og det greske fastlandet. Tantra er en vei for både personlig utvikling og en nyansert og erfaringsbasert 
esoterisk veiviser inn hjertets og bevissthetens muligheter. Den tantriske holdningen fremmer dyp aksept av oss selv og inkluderer alle aspekter av 
vår menneskelige natur. I sine mer avanserte former er Tantra også en vei til transcendens eller opplysning. Fernando Manrique har sin profesjo-
nelle bakgrunn som lege og psykiater. Grethe Rønning er Gestalt-psykoterapeut. Både hver for oss, og sammen har vi gjennom vedvarende praksis 
høstet erfaringer, inspirasjon og innsikter fra ulike tantriske retninger og tradisjoner. Basert på disse erfaringene har vi utviklet det vi kaller «Heart of 
Tantra» Vi ønsker å nyansere og presentere våre tanker og erfaringer om Tantra og vise hvilken relevans den har i dagens virkelighet. Hvordan Tantra 
setter seksualiteten inn i en større dimensjon og knytter den sammen med det åndelige? Hvordan Tantra kan bidra med nye modeller og forståelser 
av både parforhold og kjønn? Hvordan den viser veier til mer klarhet, økt våkenhet og bevissthet i kropp, psyke og energisystem? Foredraget vil bli 
holdt på lettfattelig engelsk.

Rom 17 **FILM
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KL 14.00 – SØNDAG

Rom 1 LENGTER DU ETTER Å SLIPPE STRESSET OG ROE NED? Er du sliten av alle tankene, alle følelser av ansvar og gjøremål og ønsker en pause 
fra alt sammen? Eller ønsker du bedre indre kontakt med deg selv? Da har du kommet til riktig sted. I denne seansen vil jeg veilede deg gjennom 
noen enkle, men effektive teknikker du selv kan bruke til å slippe stress og reaksjoner i kroppen, roe ned et aktivt sinn og vanskelige følelser og bli 
mer tilstede i deg selv og med omgivelsene dine. Din veileder vil være Azaris Tommy Fredriksen, mangeårig terapeut og lærer og grunnlegger av 
Norsk Senter for Bevissthet. 

 Rom 2 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 Quan-
tum 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.

Rom 3 HELSECOACHING – et viktig og verdifullt fagområde. Gillian Godtfredsen og Melinda Merundada De forteller om Nordic Coach & NLP 
Academys Helsecoachutdanning. Og hvordan den gir verktøyene som er et nødvendig supplement for å oppnå målet om endret helseatferd og en 
sunnere livsstil. Gillian Godtfredsen PhD (US) Holistic Life Coaching, NLP Master Trainer & Melinda Merunada, PhD Metaphysical Sciences 
(US), Master in Public Health, Master in Adult Education, Physiotherapist, NLP Master Trainer har introdusert begrepet Helsecoaching til Norge. 

Rom 4 PRINSESSE MÄRTHA LOUISE, ELISABETH NORDENG OG ELSE KÅSS FURUSETH. Bli med på et underholdene og dyptpløyene bokbad 
om Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng sin nye bok Stemmen eller støyen med Else Kåss Furuseth. Else er en norsk komiker som har hatt 
stor suksess med blant annet forestillingen «Kondolerer», TV-programmet Torsdag Kveld fra Nydalen, hennes egen talkshow «Else», og for ikke og 
snakke om forestillingen «Mot i Brøsta» som går for fulle hus i Oslo i disse dager.

Rom 5 TROMMEREISE/ TROMMEHEALING. Ved Sjamanistisk Forbund Akershus. Vi bruker vi lyden av tromma til å endre bevissthetstilstand, og 
kan reise inn i vårt eget indre og egen underbevissthet. Lyden og frekvensen av tromma, samt oppdagelser i vårt indre, kan virke healende på kropp, 
sinn og sjel.

Rom 6 HEALINGREISER JOHN OF GOD. Ved Wenche & Rainer Karlsen. Bli med på våre reiser til John of God i Brasil og møt mennesker fra alle 
verdenshjørner på hans senter Casa de Dom Inacio. John of God heter egentlig Joao Texiera de Faria og er en av verdens mest kjent healere. Vi har 
all inclusive reiser fra Norge med norsk talende guide, godkjent fra Casa de Dom Inacio.

Rom 7 HEALING OG KREFT? Dette tema har vært mye i media det siste året. Vi vil i dette foredraget se på healing og kreft ut i fra flere synsvinkler. Vi 
vil se på hva som er lov å gjøre og hvordan healere kan hjelpe de som har denne sykdommen. Vi vil også se på markedsføringen av dette. Videre vil 
vi se noe på resultater av healing av kreft og på prosjektet «Healingmandag som når går i regi av NSFH.  Foredraget er både for healere og andre 
interesserte. Foredragsholdere vil være André Kirsebom og Turid Dahlen Tofte fra Norsk Spiritualist Forenings Healerforbund.

Rom 8 DYRKING OG BRUK AV URTER. Torunn Stangeland har arbeidet med økologisk hagebruk og urtedyrking i over 25 år. I dette foredraget vil 
hun dele av sin erfaring og gi en innføring i økologisk dyrking, høsting, tørking og bruk av vanlige krydder- og urteplanter. Torunn driver i dag 
Stangeland Urteprodukter (Stand ) og vil også gi et innblikk i faren, Torleif Stangeland’s banebrytende arbeid med urter. Han utviklet en metode for 
å måle bølgelengden og vitaliteten i urtene, og fant ut hvilke helseplager og sykdommer som kan knyttes til mangler av disse bølgelengdene. Torunn 
har tatt doktorgrad i etnobotanikk ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (2006-2010), hvor hun studerte mat og medisinplanter i Uganda.

Rom 9 REGRESJON OG PROGRESJON – en reise i sjelen. Ved Dag-Robert Gjelsvik.
Rom 10 «MEDISINSK ASTROLOGI» – edelstener og mineralessenser. Ved Dr Ivan U. Ghyssaert. With 36 years of experience and scientific studies, inspi-

red 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. 
Dr Ivan U.Ghyssaert er tidligere professor ved Falultet for naturmedisin i Paris og gjesteprofessor i ulike nasjonale naturmedisinske institusjoner i 
Frankrike,Tyskland,Italia,Spania og Sveits. Doctor of Science, M.D. (M.A.) og Ph.D.

Rom 11 GREG LARSEN – The Spiritual Lessons of «Alt for Norge». «Alt for Norge» is an adventurous and kind spirited Reality TV show that follows 
12 Norwegian-Americans as they journey throughout Norway competing in exciting and extreme cultural challenges. Greg Larsen was a season 4 
contestant and his presentation includes a slideshow of Norway’s most picturesque locations and video clips from TVNorge’s original broadcast. The 
presentation also includes behind the scenes stories and the spiritual lessons from this once-in-a-lifetime epic adventure. The journey throughout 
Norway on «Alt for Norge» was a true test on the physical, mental, emotional, and spiritual levels. Greg describes the adventure as one of the most 
intense personal development programs ever conceived. During the presentation, Greg will share: • Lessons on intention and manifestation. • Les-
sons on Karma. • Lessons on surrender and letting go. Greg Larsen is a Los Angeles based author, country music singer/songwriter, and co-founder 
of Livingwithtolle.com, a number one spirituality podcast on iTunes with listeners from over 100 countries. He is an energy healer and uses sound 
and crystal technology to release trauma and activate higher levels of consciousness. He is also a Peace Ambassador for The Crystal Earth Project and 
will have on display at booth 3-55 the Crystal Earth Seed that will be planted near Stavanger as part of a global peace project. Greg will be offering 
Heart Chakra Activations at his booth using the Crystal Earth Seed and sound technology to open your heart chakra and awaken your intuition.

Rom 12 YOGA-LIVSSTIL OG MEDITASJON. Ved Oslo Meditasjonsskole.
Rom 13 STILL POINT OG BIORESSONANS. Ved Lilian Hanson. 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.

Rom 14 LIVESMART 360. Ved Hild Helgesen. Produktene til Livesmart 360 kan hjelpe mot ulike helseplager og er meget gunstige helsemessige. De balan-
serer kroppen og hjelper den til å reparere seg selv. Produktene er nye og de har fått stor oppmerksomhet i helsevesen og innen alternativmedisin.

Rom 15 DIN MENTALE OG FYSISKE BALANSE. Ved Stein Kvalheim. Lingzhi (tradisjonell kinesisk:灵灵, japansk: reishi,灵灵) er navnet på en form for sopp; 
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Ganoderma lucidum. Ordet Lingzhi, på kinesisk, betyr «urt av åndelig styrke». Har i 4000 år vært ansett av kineserne som «Miraculous King of 
Herbs» - «forbedre kroppens balanse og vedlikeholde en sunn kropp.» I Japan kalles soppen for Reishi - et navn fra den antikke gudinnen for helse, 
livet og evig ungdom. Gano.no.

Rom 16 HEALINGSIRKEL. Tema: Indre ro og balanse. Ved Marianne Skoglund. Vi vil jobbe med gruppeenergien som et redskap til det beste for grup-
pen.

Rom 17 **FILM

KL 15.00 – SØNDAG

Rom 1 FORANDRE DITT LIV PÅ 90 DAGER! Ved Pål-Esben Wanvig. Har du prøvd mange ting uten å få det resultatet du ønsker deg? Er du klar for 
å endre dette? Pål-Esben Wanvig har komprimert essensen av kunnskapen og erfaringene han har samlet de siste 10 årene med helhetlig medisin 
for å helbrede sitt eget og andres liv fra alvorlige helseproblemer, depresjon, utbrenthet, avhengighet, desperasjon og et liv uten mening. Under 
dette foredraget viser Pål-Esben deg sitt system for hvordan du kan løse de fleste av dine problemer og sykdom selv med konkrete resultater på 
rekordtid! Du vil få en spennende introduksjon til HVORDAN din hjerne fungerer og HVORFOR mye av din ubevisste adferd skaper store 
problemer i ditt liv. Hva er årsakene til at så mange mislykkes med å forandre seg selv og sine problemer? Hvordan er sjelen koblet sammen med 
hjernen vår og hvordan kan vi selv løse våre problemer og sykdom med en helhetlig tankegang og effektive metoder som fører til KONKRETE 
resultater? Alle deltagerne på foredraget får utlevert en gratis CD med en av Pål-Esbens effektive teknikker som du kan benytte hjemme. Pål-Esben 
Wanvig har bakgrunn som sivilingeniør og valgte å gå en sjamanistisk vei etter at skolemedisinen ikke kunne hjelpe han etter et katastrofalt bur-
nout i 2003. I dag jobber han som profesjonell spirituell lærer, sjaman, runemester, healer og veileder sammen med sin kone i Norge og flere andre 
land.

Rom 2 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, gjen-
nom 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.

Rom 3 MINDFULNESS I HVERDAGEN – tibetansk buddhistisk innsikt og lærevei. Ved Aase-Hilde Brekke. Etter mange års studier fra tibetanske 
klostre og ulike tibetanske mestere deler Aase-Hilde med av sin innsikt om den opprinnelige mindfulness og tantrayna- tradisjon fra Tibet. I 2012 
skrev hun boken Mindfulness In Daily Life, på vegne av sin mester Tulku Lobsang Rinpoche. www.mind-flow.no / www.taracenter.no 

Rom 4 ***MÄRTHA LOUISE, ELISABETH NORDENG OG ELSE KÅSS FURUSETH – FORTSETTER***
Rom 5 MUSIC HEALING AND MEDITATION. With Reyno Monjuan. The goal of this program is to bring flow and elevate our mind to higher 

dimension and reconnect us to higher self and experience the bliss, joy from within. In this event we will learn how to rise up and recharge our 
positive energy. We all sing, dance, chant, meditate and voice toning together in harmony during the program. The Program starts with all the 
participants sitting in a circular form. We begin with singing and chanting mantra for about 15 minutes to bring up the energy and harmonize the 
collective mind into a higher level. As a circle gets momentum and the flow of harmony and subtle energy transform us into Trance where all the 
magical feelings arise! Reyno is a former missionary monk for 20 years. He has been undergone training and living in monastery in Philippines for 
6 (1989 – 1995) years to become a yoga and meditation teacher in traditional yoga practice, and spend another year (1996) in training in India for 
the higher meditation lesson. He has done missionary work in Africa for 6 years, building school for the children and helping homeless and street 
children. He has been working in Europe as a spiritual guide and yoga teacher for almost 10 years. He is following a vegetarian diet for 22 years as 
part and discipline of being a yoga and meditation teacher and of course his deep love and affection for the animals as well.

Rom 6 EINAR TYHOLDT: Han er en anerkjent healer og kjent fra NRK TV og radio. Einar har utviklet sine evner etter at han oppdaget at han hadde 
varme hender. Han sluttet godt betalt jobb i offshoreindustrien og jobber som healer på heltid og vil forklare hva som som har bidratt til at han 
har blitt medisinsk klarsynt, og fått evnen til å se inn i menneskekroppen. Einar mener dette kan læres og at de fleste har denne evnen. Einar påstår 
at de fleste plager og sykdommer skyldes dype følelsesmessige blokkeringer. Info: einartyholdt.no, thetakurs.no, inkaskolen.no

Rom 7 «BEVEG DIN HJERNE», med Hege Frid Kulsveen. Om samspillet mellom hjerne og kropp, og hvordan nevromotorisk trening kan bidra til økt 
livskvalitet. «Beveg din hjerne» tar for seg det nevromotoriske underlaget som bygger på systemisk hjerneforskning. Erfaring har vist at nevromo-
torisk trening kan bidra til bla. økt overskudd, generelt bedre helse, håndtere hverdagsstress, mm. Det har også vist seg virkningsfullt ved ulike 
diagnoser som bl.a. utbrenthet. Hege Frid Kulsveen tilbyr kurs og workshops der deltakerne får kunnskap til å integrere dette i sitt eget liv eller 
benytte dette i egen praksis hvis man selv er behandler. Hege Frid Kulsveen har vært med å lage dokumentarfilmen «Beveg din hjerne». Dette er en 
film om det nevromotoriske underlaget som kan beskrives som balansen mellom indre og ytre muskultatur, kvalitet i nervebaner og forbindelser, 
samt balanse mellom hjernedelene.

Rom 8 MIN REISE: Framveksen av Ängsbacka og mine møter med verdens spirituelle tradisjoner og lærere. Ved Michael Karlholm. Mikael driver ’Spread 
The Word’ i Sverige og inviterer en rekke internasjonale åndelige lærere og kursholdere til Skandinavia. Han er også grunnlegger av Ängsbacka 
kursgård.

Rom 9 HVA ER TIBETANSK BUDDHISME. Ved Ved Lama Changchub
Rom 10 SPIRALING-SPIRALTRENING. Ved Hans Johan Finne. Spiraltrening Spiralling er en ny treningsform utarbeidet av Hans Finne. Hans er 

visepre- sident 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 pen-
sjonert 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». 
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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 treningsfor- men virker. I tilegg til å få kontakt med ditt indre system utvikler dette systemet også dine muskler til og bli 
lkange og slanke.

Rom 11 RECONNECTIVE HEALING OG THE RECONNECTION – En ny dimensjon innen healing alle kan lære. Ved Line Beck. Eric Pearl er en 
amerikansk kiropraktor som i 1993 ble en kanal for en ekstraordinær helbredende frekvens. Uten forvarsel ble hans kiropraktiske behandlinger til 
mirakuløse helbredelser. Disse helbredende frekvensene er «smittsomme», og overføres mellom alle som kommer i kontakt med dem. Ikke bare 
de som kommer til Eric Pearl, men også de som får healing av en som er undervist av ham. Til idag har ca 80.000 mennesker fra 4 til 90 år, i alle 
verdensdeler, lært denne healingformen på hans seminarer. Reconnective Healing er gjenstand for stor interesse og aktivitet blant forskere innen flere 
fagområder. (Se bl.a. boken «Science confirms Reconnective Healing»). Foredragsholderen, Line Beck, er Nordens eneste Associate Instructor innen 
The Reconnection, og har i mange år fungert som lærer i flere land sammen med Eric Pearl. I tillegg tar hun imot klienter i Oslo. Hun vil presentere 
og gi praktiske demonstrasjoner av Reconnective Healing.

Rom 12 PSYKOSE SOM UTVIKLINGSVEI. Fra larve til sommerfugl. Jan-Magne Sørensen er leder for Hvite Ørn bruker- og interesseorganisasjon for 
psykisk helse. Han har under en periode på 11 år opplevd 12 psykoser på godt og vondt (1994- 2005). Han fikk i 1997 diagnosen schizofreni og 
trosset legevitenskapen og har levd UTEN medikamenter siden 1999. Han er idag helt frisk og lever av å være artist, komiker, kurs- og foredragshol-
der. Sørensen har som styreleder av Hvite Ørn mottatt ytringsfrihetsprisen 2011, dette for arbeid som fremmer ytringsfrihet i psykisk helsevern.

Rom 13 KORNSIRKLER, mysteriet fortsetter. Eva-Marie Brekkestø, forfatter av «Kornsirkler, underverk i åkeren», oppdaterer oss om de siste hendelsene 
innen dette spennende fenomenet.

 Rom 14 OPTIMAL HÄLSA, ved Olof Liljeström. Frisk, vacker, glad och full av energi med aromaterapi och ekologiska, naturliga eteriska oljor.
Rom 15 HIS HOLINESS. By Younus AlGohar. The Goharian Philosophy of Divine Love and Spiritual Sciences.
Rom 16 JORDING OG DE GODE FREKVENSENE. Raphael Kleimann (BALDRON). Bakkekontakt i praksis. 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. Vi måler din kroppsspenning («body voltage») og viser deg hvordan du kan 
harmonisere den. Til slutt: God jording i apparater og el-anlegg.

Rom 17 **FILM

KL 16.00 – SØNDAG

Rom 1 DYRETOLK SISSEL GRANA: Slik kan du lære å snakke med dyr 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. Hun har utdannet dyretol-
ker siden 2007. Sigrasenteret og dyretolk team Sissel Grana har nettstedet www.sigra.no

Rom 2 ** PANELSAMTALE: Å BO ØKOLOGISK! Økolandsbyer, økologiske byggeprosjekter og alternative byggemetoder – hva skal egentlig til for 
å bygge og bo økologisk? Her skal vi se på noen av initiativene som finnes her til lands. Hva er de viktigste hensynene når man skal bygge og bo 
økologisk? At byggene sparer strøm og energi? At materialene som er brukt er naturlige? At inneklimaet er helsefremmende og allergivennlig? Hva 
vil det egentlig si å bygge sunt og miljøvennlig? * Rolf Jacobsen – Gaia Arkitektene • Simen Torp – Hurdalen Økolandsby • Knut Hjelleset – Norsk 
jord- og halmbyggeforening • Elisabeth Rognmo – Galleri Strå • Øyvind Solum – Miljøpartiet De Grønne Akershus

Rom 3 LISBETH LIND: Intuisjonen bygger bro mellom din indre og ytre virkelighet.Intuisjonen er både mystisk og hverdagslig til samme tid. Den arbei-
der kontinuerlig som en usynlig stemme i bakhodet ditt. De gangene du merker den, gjør den sterkt inntrykk. Lisbeth Lind har levd det hun kaller 
for «den intuitive vandringsveien» gjennom hele sitt liv. Ofte handler det om å leve fra hånd til munn og uten sikkerhetsnett, men hele tiden med en 
klar intensjon; det å følge sin egen åndskraft. På foredraget forteller hun om de forskjellige måter intuisjonen kan opptre på, - som kroppens intel-
ligens, tankeoverføring, magiske øyeblikk, meningsfylte sammentreff og kreativ inspirasjon. Intuisjonen ser fremover, den tar hensyn til både deg og 
dine omgivelser i sin veiledning, den lærer deg å håndtere konflikter og ikke minst – den kjærtegner deg når livets motgang gjør deg vondt. Videre 
deler Lisbeth sine erfaringer med hva som hindrer oss i å oppleve intuisjonen mer bevisst og hva kan vi gjøre for å styrke den. Les mer om Lisbeth 
Lind, InnerLife og ArunA-Akademiet på www.aruna.no

Rom 4 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.

Rom 5 CHRIS JAMES – DISCOVER YOUR NATURAL VOICE! Chris James teaches internationally about the healing power of sound and song, voice 
and self expression. «Everyone is born with a beautiful voice». Through discovering our natural voice, we learn to trust our creativity and intuition, 
speak our truth and be heard. Singer, musician, presenter and voice teacher, Chris has worked with groups ranging from 20 to 20,000 people. He 
presents an interactive sound experience with humour and intelligence, addressing self expression and self empowerment through the speaking and 
singing voice. Everyone is born with the ability to express clearly, and confidently with an empowered voice. Discover your natural voice.

Rom 6 HEALINGENERGI-WORKSHOP. Willy Hansen. Min reise med healingkraften. Offentlig godkjent healer Willy Hermund Hansen, også kjent 
fra TV2 og andre medier. Kansje i sjelen til mange mennesker ligger en lengsel etter kjærlighet og forening til det åndelige. For meg har reisen med 
healingkraften vært en måte å rense ut gammel energi for å komme opp i et høyere bevissthet. I workshoppen vil jeg fortelle om min egen åndelige 
reise, fra smerte og adskillelse og til forening med høyere bevissthet. Jeg vil også fortelle og vise praktisk, gjennom demonstrasjon på frivillige delta-
kere i workshoppen, hvordan jeg bruker kraften av healingenergi til å hjelpe andre mennesker i å komme seg ut av smerter og lidelser slik at de kan 
komme seg inn i et bedre liv for seg selv. For det er mulig, for det er min erfaring! Velkommen til min workshop.

Rom 7 SPACE BROTHERS - våre utenomjordiske venner og hjelpere. Ved Terje Wulfsberg. 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?
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Rom 8 HEALING ONE, HEALING ALL, the Baha’i Perspective, by Dr. Parvaneh Farid. In her presentation she will share some aspects of the Baha’i Faith 
on health and healing, present some prayers and how healing one can heal the world. One of the main principles of the Baha’i Faith is the Oneness 
of Humankind. People of the world are like a big family and the life of one person has an influence on the life of others. As disease can be contagi-
ous, so can health be. In the Baha’i writings it is said: «There are two causes for sickness, one is material, the other spiritual. If the sickness is of the 
body, a material remedy is needed, if of the soul, a spiritual remedy.» Dr. Parvaneh A. Farid (MD, PhD) studied medicine at the Debrecen Medical 
University in Hungary. She worked in cancer research and received her PhD in oncology (Thyroid and Parathyroid, Neuroblastoma and PNET 
tumors) from Semmelweis University. Parvaneh also studied and practiced classical and clinical homeopathy, Indrero (Inner Peace Therapy) reflexio-
logy, Reiki, Nutri-Energetic System(NES) therapy and functional medicine. Her approach to health and healing is therefore wholistic. She believes 
for a disease to come about there are both physical and emotional reasons. Parvaneh Farid-Monfared lives in Oslo, is a member of DNLF and works 
in a private clinic.

Rom 9 HUSET SOM HELSEOASE. Ved byggbiologene Olav Jenssen og Raphael Kleimann (BALDRON). «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 10 Ishayanes Ascension. Ved Brightpath Norway. Hvor begynner man for å beskrive Ishaya-tradisjonen? Ishayaene er en eldgammel munkeorden, som 
hevder å stamme direkte fra apostelen Johannes, som på direkte ordre fra Kristus fikk i oppgave å bevare hans lære til det tredje årtusen. De påstår at 
Jesu lære på ingen måte var et trossystem, men snarere et sett med mekaniske teknikker for å forvandle menneskelig liv til en kontinuerlig opplevelse 
av og visshet om guddommelighetens fullkommenhet i hvert eneste menneskehjerte.  Hva er kilden til eller målet for menneskelige liv? Sinnet er i 
våken tilstand fylt med motstridende tanker. Er det slik at livets fullkommenhet først kan oppleves etter døden? Er Himmelen en utopisk tilstand, 
som man oppnår ved å ha levd et «godt» liv, eller er det noe som er tilgjengelig her – en virkelighet som kan oppleves her og nå, en opphøyet virke-
lighet som er tilgjengelig i øyeblikket?  Kom på dette introduksjonsforedraget for å høre mer om Ishayaenes ascension og om hvordan du lett kan 
lære disse eldgamle teknikkene som gir deg muligheten til å hevde din fødselsrett – å oppleve og finne ditt guddommelige jeg, her og nå, mens du er 
på jorden.

Rom 17 **FILM

KL 17.00 – SØNDAG

Rom 1 YOGAKLASSE MED AVSPENNING. Ved Yogasenteret, Jon Otterbeck.
Rom 2 ***PANELSAMTALE FORTSETTER: Å BO ØKOLOGISK!***
Rom 3 RAINBOW FENG SHUI – Kunsten i å bo lykkeligere! Få innsikt i hvordan du kan bruke denne eldgamle vitenskapen til å bedre din helse, øko-

nomi, 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. Alle deltagerne på foredraget får utlevert en gratis DVD med mange tips og råd for hvor-
dan man kan forandre sitt eget hjem med Rainbow Feng Shui. Foredraget holdes av Pål-Esben Wanvig har bakgrunn som sivilingeniør og valgte å 
gå en sjamanistisk vei etter at skolemedisinen ikke kunne hjelpe han etter et katastrofalt burnout i 2003. I dag jobber han som profesjonell spirituell 
lærer, sjaman, runemester, healer og veileder sammen med sin kone i Norge og flere andre land.

Rom 4 SHAMANIC DRUMMING and MEDITATION. Tamás Schrek, Veronika Gergácz, and Krisztina Nagy came from Hungary. They are journey-
ing on the same spiritual path and working together in the shamanic field. In Hungary the shamanic way is called the path of Taltos, in other words 
the path of light and inner wisdom, which is a timeless learning... Veronika was a worldchampion fencer before she found her roots back to nature. 
She is working with the feminine power to create instruments and to build communities. She is extremely creative in using the power of colors and 
symbols.... After Tamás finished his studies with international economics he worked at the business sector. He decided to quit from the system and 
created a honest life based on sacred principles. Now he is a craftsman, drummer and throat singer... Tamás is sharing a powerful, heart opening and 
liberating drumming meditation and sound journey with you. The vibration of the drum leads you deeper and deeper to the inner reality to find 
who you really are, and how you can connect to your inner power and freedom. They are not only using the magic of sound but they are also the 
makers of high quality shamanic frame drums, which are rare in Europe. You can find several of these magical instruments for sale at their stand.

Rom 5 KRYSTALLBOLLEKONSERT – med Inge Ås (begynner 17.30). Kom og hør på de magiske tonene som 22 kvartskrystallboller kan frembringe! 
Tonene setter energifeltet i sving og kan resulterer i dyp healing. Ta deg en pause fra den støyende messehallen og la deg dusje av helbredende lyd! 
Inge Ås var den første i Norge i 1996 begynte å bruke kvartskrystallbollene til healing og musikk. Mange har hørt henne live eller fra CDene på 
messene eller spille med andre musikere på festivaler. Nå har du igjen muligheten. Kom og nyt! Med på konserten er også elever fra Hadeland Folke-
høyskole igjen i år og noen overraskelser!

Rom 6 TRADITIONAL HEALING WITH SHAMAN TIMOTEO. Spiritual journeys. And about how healing with ayahuasca is traditionally used.
Rom 7 Å FINNE ÅRSAKENE TIL SYKDOMMER – en oversikt over biologiske diagnosemuligheter og hva de kan brukes til. Heilpraktiker Nicole 

Sletvold-Hafenrichter presenterer yrket heilpraktiker og samarbeidet mellom heilpraktikere og leger ved «Klinik im Leben» i Tyskland. I tillegg gir 
hun et utførlig innblikk i diagnosemulighetene ved klinikken. Det blir også forklart hvilke muligheter en summasjonsdiagnostikk tilbyr. Nicole 
Sletvold-Hafenrichter, Heilpraktiker, Oslo.

Rom 8 HVORDAN LÆRE AKUPUNKTUR RASKT OG RIMELIG. Ved Gustav Arnolf Heggelund. Vår skole lærer deg på en rask og rimelig måte å 
forstå behandlingsprinsippet i kinesiologi og akupunktur. Du kan da bruke og forstå en dansk akupunkturbok med mer en 2500 sykdommer og 
tilstander. Boken er skrevet av 10 danske leger som er akupunktører. Undervisningen er i 3 trinn. 1- Østlig filosofi. 2- Kinesiologi TFH. 3- Aku-
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punktur. Til sammen 13 kurshelger ca 1 og 1/2 år. www.helbredi.com
Rom 9 AURATRANSFORMASJON – en permanent oppgradering av din aura og personlige energi. Ved Auraformidler Ingar Pedersen. Jeg deler min 

personlige erfaring før og etter min Auratransformasjon, hvordan kan dette hjelpe deg og hva vil det si å få integrert «den nye tids energi»? Hva er en 
Auratransformasjon og hvordan gjøres dette?

Rom 17 **FILM

KL 18.00 – SØNDAG

Rom 1 MIN OPPLEVELSE AV DET ÅDELIGE LIV OG MINE EVNER. Ved Anita helen rasmussen. På mitt foredrag får du møte meg, åpent og ærlig 
om mange av mine opplevelser i livet. Hvordan jeg har opplevd diverse hendelser og hva min hverdag gir av opplevelser. Et spennende liv. Velkom-
men!

Rom 2 PUST, MEDITASJON OG QIGONG. Hadeland folkehøyskole. Kom, ta deg et lite avbrekk fra alternativmessens mange inntrykk. Bli med lærer 
og elever ved Helse og helhet linjen fra Hadeland folkehøgskole på en liten pustepause. Vi gjør pusteøvelser, qigong og en kort meditasjon, for 
jording, sentrering, flyt og nærvær. Velkommen.

Rom 5 INGE ÅS – krystallbollekonsert pågår!
Rom 17 **FILM

Radical Aliveness
Med Richard Moss
Helgeworkshop og kveldsseminar i Oslo

Helgeseminar i Oslo, 24.-25. januar.
Kveldsseminar i Oslo, 23. januar.

Richard Moss er opprinnelig utdannet lege. For 30 år siden erfarte han en kraftfull åndelig oppvåkning som 
endret livet. Han underviser verden over i hvordan leve livet med større åpenhet og kjærlighet – i øyeblik-
ket. I januar kommer han til Oslo for å lede kveldsseminar og helgeworkshop: Radical Aliveness.

«Enten du er bevisst det eller ei, skaper du deg selv på nytt fra øyeblikk til øyeblikk. Derfor er det aldri for 
sent å starte på nytt.» – Richard Moss

Kontakt:
johanne@magasinetvisjon.no, Tlf: 98 11 01 83

eirik@magasinetvisjon.no, Tlf: 93 46 03 08
For mer info: www.magasinetvisjon.no

Arr. Magasinet Visjon & Norsk taiji-senter
Sted: Norsk Taji-senter, Kirkegt 1-3, Oslo



32   Alternativmessen 2014

Bransjeoversikt
AKUPUNKTUR / AKUPRESSUR
Akademiet Helbredi: 2-15
Akupunktur Akutten: 1-23
Naturia: 5-20, 5-22

ALTERNATIV BEHANDLING
Akademiet Helbredi: 2-15
AMS Advanced Medical Systems : 3-22
Biovitalspace: 4-01
Det Norske Healerforbundet: 1-05, 1-07
Göteborgs Massageskola: 1-01
Hadeland Folkehøgskole: 2-16, 3-15
Marianne Behn: 1-51, 1-53
Norsk senter for bevissthet og RPF Norge: 4-19

ALTERNATIV BUTIKK
Amfora Design: 4-62
Claire og Britt: 4-45
Enhjørningen: 2-32, 3-31
Ildsjelen: 7-54, 8-53
LaDiva: 3-42
Lille Arkana : 7-34, 7-36, 8-33, 8-35
Mystic Dreamer: 5-44, 6-43
Mystica.no: 9-40, 9-42
Pachamama: 4-22, 5-21

ALTERNATIV HUDPLEIE
Amfora Design: 4-62
Kanu Natur - Kosmetikkprodukter: 7-41

ALTERNATIV MEDISIN / NATURMEDISIN
Biovitalspace: 4-01
Jident.no: 2-03, 2-05

ALTERNATIVMEDISINSK SYKEHUS
Hospital Klinik im LEBEN Germany: 3-21

ALTERNATIVT SENTER / TERAPISENTER
Bowen Norge: 1-03
Ängsbacka Kursgård: 1-27, 1-29

AROMATERAPI
Neo Folgeroe AS: 6-29
Young Living: 1-02

ASTROLOGI
Henning Hai Lee Yang: 8-44
Kirstin: 8-62
Knut Arvid Johnsen: 9-61
Maria & Hege: 8-60
Sophia Lea Kielland: 4-00
Tarot og kunstterapi: 9-60

AURAFOTO / TOLKNING
Aura-Visjon : 1-17
Gyldenrose Esoteriske Senter: 6-01
Hjärterummet : 2-04, 3-03
Inspiratorskolen: 6-54
John Calmar Aura-Chakra Foto: 3-13
Ljusets Hjärta: 1-55

BIORESONANS
AMS Advanced Medical Systems : 3-22
Lilian Hanson: 1-21

BUDDHISME
Claire og Britt: 4-45
Karma Tashi Ling Buddhistsenter: 5-53

BØKER / LITTERATUR / FORLAG
Energica: 4-44, 4-46, 4-48, 4-50, 4-52, 5-43, 5-45, 
5-47, 5-49, 5-51
GRAL-NORDEN: 3-51
Gyldenrose Esoteriske Senter: 6-01
Lena Ranehag - Schibsted forlag: 6-61
Mystica.no: 9-40, 9-42
Stangelands Urteprodukter: 6-27

COACHING/LIVSVEILEDNING
Energimedisin AS: 1-35
Greg Larsen: 3-55
ILIANA akademiet: 1-13, 1-15
Instatera: 8-46
Intuisjonsskolen: 5-12
Life Coaching - Law of attraction: 1-42, 2-41
Marianne Behn: 1-51, 1-53
Naturia: 5-20, 5-22
Nina Torp: 1-69
SolstadAkademiet: 2-20, 3-19
Sophia Lea Kielland: 4-00
The Paradigm Academy: 3-54, 3-56, 4-53, 4-55

DRØMMETOLKNING
Grønstad: 6-62

DYREKOMMUNIKASJON
Dyretolk Sissel Grana : 3-35
Flammehuset dyretolkskole: 2-22

DYREVERN
NOAH-for dyrs rettigheter: 1-34, 1-36, 2-33, 2-35

ENERGIMEDISIN
Life Alignment: 3-08, 3-10

ESOTERISK FILOSOFI
Share Norge: 1-68

ESSENSER
Anneli Guttorm og Rita Iversen: 4-11

FAIR TRADE
Friends Fair Trade: 4-28, 4-26

FARGETERAPI
Creating 7 Tools og Tarot: 1-59

HEALING
5th Dimensional Quantum Healing: 7-30, 7-32, 
8-29, 8-31
Angel Guidance and Healing: 2-60
AnnCharlotte Oksanen: 3-46
Anneli Guttorm og Rita Iversen: 4-11
Arild Berget: 1-09
Art Decoupage og Hjertehealing: 1-25
Borak Lovian Naturterapi: 3-02
Carl-Arne Nilsson og Tina Taylor: 9-46, 9-48
Creating 7 Tools og Tarot: 1-59
Den Islandske Håndlæser Sigridur: 9-44
Det Norske Healerforbundet: 1-05, 1-07
Energimedisin AS: 1-35

Eva-Lill Larsen: 7-53
Evangeliehuset: 3-59
Evy Heitmann: 7-62
Gyldenrose Esoteriske Senter: 6-01
Healer Route: 4-61
Healing: 3-00
Healing Norge: 9-50
Healingenergi : 1-19
Jan-Erik Hanssen : 9-43
Janet Thompson: 2-65
John of God - Weforyou Norge: 3-45
Life Alignment: 3-08, 3-10
Lilian Hanson: 1-21
Ljusets Hjärta: 1-55
Lysarbeider.no: 3-61
Medium - Anita Helen Rasmussen : 8-64
Naomi Sol Naturterapi: 9-62
Naturia: 5-20, 5-22
Nina Torp: 1-69
Norsk senter for bevissthet og RPF Norge: 4-19
Oslo Kristne Senter: 2-54
Paul’s Healing Krystaller: 2-40, 2-42
Poul Vinther: 4-54
Rainbow Reiki: 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 3-23, 3-25
Reconnective Healing: 3-14, 4-13
Santara: 7-63
Schamana: 3-53
Skattekisten: 4-02
Spaatelefonen: 7-44, 8-43
Wenche Tømmervik: 3-43
www.hildekarin.no: 7-60

HELSE 
Spiraling - Hans Finne: 1-16

HELSE OG MILJŸ
ChufaMix: 2-39

HELSE OG VELVÆREPRODUKTER
Badstueksperten din: 5-50, 5-52, 6-49, 6-51
Eco Oils 4 U: 4-10
Energetix Magnetsmykker: 4-41
Evexia A/S: 1-20, 1-22, 2-19, 2-21
Impoco: 8-34, 9-33
Lev livet - Fullt ut: 5-06, 6-05
Saras: 7-23
Studio Figura: 4-14, 5-13
Vidcom Marketing A/S: 1-04, 1-06, 2-01, 2-02, 2-00
Young Living: 1-02

HELSEKOST / KOSTTILSKUDD
ChufaMix: 2-39
Forever Living Produkts: 5-11
Green Health AS: 4-16
Livesmart 360 Chocolates: 6-41
Naturgodis.se: 3-04, 4-03
Nora Snacks: 1-12, 2-11
Probiform: 6-39, 7-39
Propolife: 8-42

HELSEKOST / NATURPRODUKTER
Eastern Harmony: 4-23, 3-24

HELSEPRODUKTER
Baldron: 2-27, 2-29, 2-31
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Blue Lotus Arts: 4-20
Chanson Norge AS: 2-11, 2-09, 2-07
Deltabed: 1-12, 1-10, 1-08
Forever Living Products - Aloe Vera: 3-39
Jident.no: 2-03, 2-05
Massasjebutikken : 1-24, 1-26, 1-28, 1-30

HUD- OG KROPPSPLEIE
Amazing Touch: 2-06, 3-05
Bodywrap Team-Norge: 6-11
Evexia A/S: 1-20, 1-22, 2-19, 2-21
Green Spirit - Økologisk velvære: 6-10, 6-12
Neo Folgeroe AS: 6-29

HYPNOTERAPI
Healingenergi : 1-19

HÅNDANALYSE / HÅNDLESNING
Den Islandske Håndlæser Sigridur: 9-44
Henning Hai Lee Yang: 8-44
Håndanalyse: 8-54
Instatera: 8-46
Kundan Rockstad: 8-52
Lisas Helhetsterapi: 8-61
Maria & Hege: 8-60
Samin Madsen: 9-59

INTUITIV MALING
Argon Navis: 3-63

JORDSTRÅLING
Norsk Kvistgjengerforening: 5-19

KANALISERING / MEDIUM
Academy of Metaphysics (AoM): 9-54
Angel Guidance and Healing: 2-60
AnnCharlotte Oksanen: 3-46
Carl-Arne Nilsson og Tina Taylor: 9-46, 9-48
Crystal Cave - Phil Phillips: 9-64
Ellinor Martinsson: 9-57
Eva-Lill Larsen: 7-53
Evy Heitmann: 7-62
Janet Thompson: 2-65
Jennifer MacKenzie: 2-62
John of God - Weforyou Norge: 3-45
Karita F: 7-64
Lena Ranehag - Schibsted forlag: 6-61
Lilli Bendriss: 3-58, 4-57
Lisas Helhetsterapi: 8-61
Medium - Anita Helen Rasmussen : 8-64
Medium Urzula Bergman: 7-58
Mediumskap i Drammen: 9-55
Naomi Sol Naturterapi: 9-62
Nina Torp: 1-69
Santara: 7-63
Soul of Zaria: 5-59
Spaatelefonen: 7-44, 8-43
Wenche Tømmervik: 3-43

KINESISK MEDISIN
Eastern Harmony: 4-23, 3-24

KIROPRAKTIKK
Kiropraktor Klinikk1: 4-05

KLARSYN 
AnnCharlotte Oksanen: 3-46
Anneli Guttorm og Rita Iversen: 4-11
Evy Heitmann: 7-62
Jan-Erik Hanssen : 9-43

Lilli Bendriss: 3-58, 4-57
Lysarbeider.no: 3-61
Medium - Anita Helen Rasmussen : 8-64
www.hildekarin.no: 7-60

KLARSYN / SYNSK
Eli Wium: 9-53
John Calmar Aura-Chakra Foto: 3-13
Mona & Mari: 9-56, 9-58

KLÆR
Alpakka Malla: 1-37, 1-39, 1-41, 1-43
Mimmi-Leone: 1-45
Nordlys Alveklær: 6-44, 7-43
Sine Strøm: 8-32, 9-31

KOSTHOLD 
Forever Living Products - Aloe Vera: 3-39

KOSTHOLD / KOSTTILSKUDD
Absolutt Helse: 3-12
Omega Cure: 4-12

KOSTTILLSKUDD
Gano.no: 5-10

KROPPSORIENTERT TERAPI
Absolutt Helse: 3-12
Kiropraktor Klinikk1: 4-05

KRYSTALLER / STEINER/ SMYKKER
Enhjørningen: 2-32, 3-31
Life Coaching - Law of attraction: 1-42, 2-41
Norsk Steinsenter: 7-40, 7-42, 8-39, 8-41
Pachamama: 4-22, 5-21
Paul’s Healing Krystaller: 2-40, 2-42
Ramayana Norway: 9-41
Steinhaugen & co ANS: 6-50, 6-52, 7-49, 7-51
Stengården H.B.: 3-44, 4-43
Stonetech: 5-54
Viking Kristall: 5-04, 6-03
Vikka’s krystaller & T&C Dittrich: 6-14, 6-16
White Lotus - Katerina Alveid: 3-41

KRYSTALLER / STENER
Crystallbutikken: 4-39
Steinmannen: 5-60, 6-59

KUNST / KUNSTHÅNDVERK
Amfora Design: 4-62
Argon Navis: 3-63
Art Decoupage og Hjertehealing: 1-25
Atelier Rafaela: 7-61
Crystallbutikken: 4-39
Dragon Wood: 6-00, 6-02, 7-01
Englemalerier: 8-38
Eventyrmalerier: 8-36
GMS Luer og design
Helande Toner: 6-20, 6-22
Innsiktstreneren: 2-44
Instatera: 8-46
Irwelin: 3-40
Juliano Creaciones: 1-40
LaDiva: 3-42
Lykkelys: 5-15
Mimmi-Leone: 1-45
Nordlys Alveklær: 6-44, 7-43
Sine Strøm: 8-32, 9-31
Viking Kristall: 5-04, 6-03
White Lotus - Katerina Alveid: 3-41

LIVSSYN
Areopagos: 2-55, 2-57, 2-59
Baha’i-samfunnet i Oslo: 2-52
Evangeliehuset: 3-59
Holistisk Forbund: 4-63
Oslo Kristne Senter: 2-54
Oslo Meditasjonsskole: 8-24, 9-23, 9-28, 9-30
Oslo Vineyard: 3-49
Sjamanistisk Forbund Akershus: 1-66

LYDTERAPI
Poul Vinther: 4-54

LYSTERAPI
Akupunktur Akutten: 1-23

MASSASJE
Axelsons, Skole innen kroppsterapi: 4-21
Bianca Tjore & Lama Lobsang: 4-56
Göteborgs Massageskola: 1-01
Lev livet - Fullt ut: 5-06, 6-05
SolstadAkademiet: 2-20, 3-19
Studio Figura: 4-14, 5-13

MASSASJE/MASSASJEUTSTYR
Vidcom Marketing A/S: 1-04, 1-06, 2-01, 2-02, 
2-00

MASSASJEUTSTYR
Massasjebutikken : 1-24, 1-26, 1-28, 1-30

MEDITASJON
Den Islandske HÂndlÊser Sigridur: 9-44
Falun Gong Norge: 5-55
Messiah foundation international: 2-56
Oslo Meditasjonsskole: 8-24, 9-23, 9-28, 9-30
Spiraling - Hans Finne: 1-16
The Bright Path - Ishayaenes Ascension: 1-11

MESSEARRANGØR
Visjon: 5-04, 5-06, 6-03, 6-05

MESSERESTAURANT
J & P Food Thai Vegetarmat: 7-13, 7-15
Krishnas Cuisine: 7-24, 8-23
Oslo Meditasjonsskole: 8-24, 9-23, 9-28, 9-30
Vega Cafe & Restaurant: 7-19, 7-21

MUSIKK
Chris James: 7-26, 8-25
Egil Fylling - Musikk for kropp og sjel: 2-34, 3-33
Enhjørningen: 2-32, 3-31
Greg Larsen: 3-55
MagorDrum, SpiritTen: 9-34
Prairie Buffalo and Miga: 1-56, 1-58, 2-49, 2-51
Stengården H.B.: 3-44, 4-43
TRON Syversen- musikk for avslapning og velvære: 
5-46, 6-45

MUSIKKTERAPI / LYDTERAPI
Chris James: 7-26, 8-25
Helande Toner: 6-20, 6-22

NATURPRODUKTER
Eco Oils 4 U: 4-10
Irwelin: 3-40
Kanu Natur - Kosmetikkprodukter: 7-41
Naturgodis.se: 3-04, 4-03
Stangelands Urteprodukter: 6-27
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Stonetech: 5-54
Young Living: 1-02

NLP
Academy of Metaphysics (AoM): 9-54
The Paradigm Academy: 3-54, 3-56, 4-53, 4-55

NUMEROLOGI
Ljusets Hjärta: 1-55

ORGANISASJON / FORENING
Det Norske Healerforbundet: 1-05, 1-07
Framtiden i våre hender: 4-24
Fritt Helsevalg: 3-06
Good Heart People: 1-60
Holistisk Forbund: 4-63
Hvite Ørn: 5-09
Norsk Kvistgjengerforening: 5-19
Norsk Parapsykologisk selskap: 2-53
Norsk Spiritualist Forening: 1-61, 1-63, 1-65, 1-67
Share Norge: 1-68

PARAPSYKOLOGI
Norsk Parapsykologisk selskap: 2-53

PSYKISK HELSE
Hvite Ørn: 5-09
IndreRo: 4-09
Lev livet - Fullt ut: 5-06, 6-05

PSYKOTERAPI
Moreno Instituttet / NPI: 3-16
Norsk Institutt for Psykosyntese: 1-32

PULSDIAGNOSTIKK
Absolutt Helse: 3-12

RAW FOOD/ RÅ MAT
Comida Viva: 7-09, 7-11

REGRESJONSTERAPI
Janet Thompson: 2-65
Soul of Zaria: 5-59

REIKI
Bianca Tjore & Lama Lobsang: 4-56

REISER
Gaia Homes A/S: 6-24, 6-26
John of God - Weforyou Norge: 3-45
Yogaferie til Italia: 2-50

SAMTALETERAPI
Healingenergi : 1-19
Innsiktstreneren: 2-44

SELVUTVIKLING
ArunA - Akademiet/ InnerLife: 3-50, 3-52, 4-49, 
4-51
Claire og Britt: 4-45
Colour Scope: 2-14
Dyretolk Sissel Grana : 3-35
Falun Gong Norge: 5-55
Heart of Tantra: 1-57
ILIANA akademiet: 1-13, 1-15
IndreRo: 4-09
John Calmar Aura-Chakra Foto: 3-13
Moreno Instituttet / NPI: 3-16
Norsk senter for bevissthet og RPF Norge: 4-19
Rainbow Reiki: 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 3-23, 3-25

Reconnective Healing: 3-14, 4-13
Sjelens Univers: 2-46
Spread the word: 1-31
The Avatar Course: 4-15
The Bright Path - Ishayaenes Ascension: 1-11
Visjon: 5-04, 5-06, 6-03, 6-05

SJAMANISME
Academy of Metaphysics (AoM): 9-54
Energimedisin AS: 1-35
Helande Toner: 6-20, 6-22
MagorDrum, SpiritTen: 9-34
Paul’s Healing Krystaller: 2-40, 2-42
Prairie Buffalo and Miga: 1-56, 1-58, 2-49, 2-51
Schamana: 3-53
Sjamanistisk Forbund Akershus: 1-66

SKOLE / KURS
Akademiet Helbredi: 2-15
ArunA - Akademiet/ InnerLife: 3-50, 3-52, 4-49, 
4-51
Axelsons, Skole innen kroppsterapi: 4-21
Bowen Norge: 1-03
College of Naturopathic Medicine: 3-20
Flammehuset dyretolkskole: 2-22
Gaia Homes A/S: 6-24, 6-26
Grønt Fokus: 4-30
Göteborgs Massageskola: 1-01
Hadeland Folkehøgskole: 2-16, 3-15
ILIANA akademiet: 1-13, 1-15
IndreRo: 4-09
Intuisjonsskolen: 5-12
Marianne Behn: 1-51, 1-53
Moreno Instituttet / NPI: 3-16
Norsk Institutt for Psykosyntese: 1-32
Oslo Kristne Senter: 2-54
SolstadAkademiet: 2-20, 3-19
Soulspring: 1-50, 1-52, 2-43, 2-45
The Avatar Course: 4-15
The Paradigm Academy: 3-54, 3-56, 4-53, 4-55

SPIRITUALITET
Areopagos: 2-55, 2-57, 2-59
Bianca Tjore & Lama Lobsang: 4-56
Gaia Homes A/S: 6-24, 6-26
Medium Urzula Bergman: 7-58
Messiah foundation international: 2-56
Norsk Spiritualist Forening: 1-61, 1-63, 1-65, 1-67
Oslo Vineyard: 3-49
Share Norge: 1-68
Sjelens Univers: 2-46
Spread the word: 1-31

STILL POINT
Lilian Hanson: 1-21

STRÅLEBESKYTTELSE
Baldron: 2-27, 2-29, 2-31
Biovitalspace: 4-01
Deltabed: 1-12, 1-10, 1-08

TAI CHI
Norsk Taiji-senter: 6-19, 6-21
Spiraling - Hans Finne: 1-16

TAROT / SPÅDOM
Borak Lovian Naturterapi: 3-02
Creating 7 Tools og Tarot: 1-59
Eli Wium: 9-53

Grønstad: 6-62
Jan-Erik Hanssen : 9-43
Kirstin: 8-62
Lisas Helhetsterapi: 8-61
Maria & Hege: 8-60
Mona & Mari: 9-56, 9-58
Spaatelefonen: 7-44, 8-43
Tarot og kunstterapi: 9-60

TIDSSKRIFT
Ildsjelen: 7-54, 8-53
Visjon: 5-04, 5-06, 6-03, 6-05

TROMMER
MagorDrum, SpiritTen: 9-34

UFO
Utenomjordisk kontakt: 2-61

URTEMEDISIN
Stangelands Urteprodukter: 6-27

VANNRENSING/ REVITALISERING AV VANN
Baldron: 2-27, 2-29, 2-31
Chanson Norge AS: 2-11, 2-09, 2-07

VELVÆRE
Green Spirit - Økologisk velvære: 6-10, 6-12
Kanu Natur - Kosmetikkprodukter: 7-41
Neo Folgeroe AS: 6-29

YOGA / MEDITASJON
Prairie Buffalo and Miga: 1-56, 1-58, 2-49, 2-51
Yogaferie til Italia: 2-50
Ängsbacka Kursgård: 1-27, 1-29

ØKO- / MILJØVENNLIGE PRODUKTER
Alpakka Malla: 1-37, 1-39, 1-41, 1-43
Blue Lotus Arts: 4-20
Eastern Harmony: 4-23, 3-24
Eco Oils 4 U: 4-10
Green Spirit - Økologisk velvære: 6-10, 6-12

ØKOLOGI, MILJØ OG SAMFUNN
Aktiv-Hus Hurdal AS: 6-21, 6-23, 6-25
Framtiden i våre hender: 4-24
Friends Fair Trade: 4-28, 4-26
Good Heart People: 1-60
Norsk Byggbiologisk Forening: 4-34, 4-32
Norsk Permakulturforening: 4-30
Så et Frø: 5-30

ØKOLOGISK BYGGING
Aktiv-Hus Hurdal AS: 6-21, 6-23, 6-25
Filago Økolandsbyer AS: 5-24, 5-26, 5-28
Norsk Byggbiologisk Forening: 4-34, 4-32
Norsk Jord- og Halmbyggerforening: 5-25, 5-27

ØKOSAMFUNN
Filago Økolandsbyer AS: 5-24, 5-26, 5-28
Norsk Jord- og Halmbyggerforening: 5-25, 5-27
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5TH DIMENSIONAL 
QUANTUM HEALING
Allen Zarathustra Esfandiary
Po box 4217
US-Sedona, AZ, 86340, USA
Tlf.: (+1) 310 994 5950
E-post: zarathustra2150@gmail.com
www.zarathustra.tv
Plassering: 7-30, 7-32, 8-29, 8-31
Bransje: Healing

ABSOLUTT HELSE
Aase Kardash
Trollvn. 6B
1358 Jar
Mobil: 91 66 34 68
E-post: post@absolutthelse.net
absolutthelse.net
Plassering: 3-12
Bransje: Kosthold/kosttilskudd, 
Kroppsorientert terapi, Puls-
diagnostikk

ACADEMY OF METAPHYSICS 
(AOM)
Anita Biong
Nadderudlia 27 B
1357 Bekkestua
Tlf.: 67 14 26 70, mob: 98 69 06 92
Plassering: 9-54
Bransje: Sjamanisme, Kanalisering/
medium, NLP

AKADEMIET HELBREDI
Gustav Arnolf Heggelund
Daniel Walstad vei 1B
0493 Oslo
Mobil: 91720707
E-post: helbredi@gmail.com
www.helbredi.com
Plassering: 2-15
Bransje: Alternativ behandling, 
Skole/kurs, Akupunktur/
akupressur

AKTIV-HUS HURDAL AS
Sverre Stange
Postboks 23
0411 Oslo
Mobil: 90259694
E-post: sverre@inanna.as
Plassering: 6-21, 6-23, 6-25
Bransje: Økologisk bygging, 
Økologi, miljø og samfunn

AKUPUNKTUR AKUTTEN
Susan Thorkildsen
Husebybakken 17 L
0379 Oslo
Mobil: 92 61 81 09
E-post: susanlien@hotmail.com
akupunkturakutten.no
Plassering: 1-23
Bransje: Akupunktur/akupressur, 
Lysterapi

ALPAKKA MALLA
Anette Weideborg
Maria Dehlis vei 38 B
1083 Oslo
Mobil: 91 65 44 45 (kveld)
E-post: alpakka@alpakkamalla.no
www.alpakkamalla.no
Plassering: 1-37, 1-39, 1-41, 1-43
Bransje: Klær, øko-/miljøvennlige 
produkter

AMAZING TOUCH
Else Sofie Berg
Breigata 7
0187 Oslo
Mobil: 40282235
E-post: elsesofie@hotmail.com
amazingtouch.no
Plassering: 2-06, 3-05
Bransje: Hud- og kroppspleie

AMFORA DESIGN
Marianne Fjærvik
Surnadalsøra 25
6652 Surna
Mobil: 93435287
E-post: amfora@online.no
www.amforadesign.no
Plassering: 4-62
Bransje: Alternativ butikk, Alternativ 
hudpleie, Kunst/kunsthåndverk

AMS ADVANCED MEDICAL 
SYSTEMS 
Tina Foerst
Tannenweg 9
-97941 Tauberbischofsheim, 
Tlf.: 0049-9341929300, mobil: 0049-
160-4698145
E-post: tina.foerst@ams-ag.de
www.ams-ag.de
Plassering: 3-22
Bransje: Bioresonans, Alternativ 
behandling

ANGEL GUIDANCE AND  
HEALING
Rometris Davis-Wright
Kongleveien 44
0860 Oslo
Mobil: 48143808
E-post: info@lovingessence.com
www.rometris.com
Plassering: 2-60
Bransje: Kanalisering/medium, 
Healing

ANNELI GUTTORM OG RITA 
IVERSEN
Anneli Guttorm
Røsslyngveien 23
9100 Kvaløysletta
Mobil: 90111217
E-post: anneli.guttorm@gmail.com
Plassering: 4-11
Bransje: Essenser, Healing, Klarsyn 

AREOPAGOS
Liv Hegle
Postboks 6763, St. Olavs Plass
0130 Oslo
Tlf.: 23 33 17 14, mobil: 91831500
E-post: lh@areopagos.no
www.areopagos.no
Plassering: 2-55, 2-57, 2-59
Bransje: Livssyn, Spiritualitet

ARGON NAVIS
Majvi Romeborn
Bonared, Østergården 1
S-51168 Hyssna, SVERIGE
Mobil: 0046 709505876
E-post: majvi.romeborn@gmail.com
majvi.webs.com
Plassering: 3-63
Bransje: Kunst/kunsthåndverk, Intui-
tiv maling

ART DECOUPAGE OG  
HJERTEHEALING
Frank Jeppesen
Glemmengate 47
1508 
Mobil: 46825400
E-post: frank@jeppesen.nu
facebook: Frank Jeppesen
Plassering: 1-25
Bransje: Kunst/kunsthåndverk, 
Healing

ARUNA - AKADEMIET/  
INNERLIFE
Lisbeth Lind
Løkenvegen 79
2344 Ilseng
Tlf.: 62110112, mobil: 46634484
E-post: aruna@aruna.no
www.aruna.no
Plassering: 3-50, 3-52, 4-49, 4-51
Bransje: Selvutvikling, Skole/kurs

ATELIER RAFAELA
Rigmor Winther
Brattvollveien 3
7056 Ranheim
Mobil: 90920910
E-post: rigmor.winther@gmail.com
www.atelierrafaela.com
Plassering: 7-61
Bransje: Kunst/kunsthåndverk

AURA-VISJON 
Anne-Grethe Lyberg Eilertsen
Nissetunet 1
1476 Rasta
Mobil: 91168049
E-post: Gretly@online.no
www.aura-visjon.no
Plassering: 1-17
Bransje: Aurafoto/tolkning

Alfabetisk utstilleroversikt
AXELSONS, SKOLE INNEN 
KROPPSTERAPI
Husse Keshvari
Møllergata 4
0179 Oslo
Tlf.: 23103623, mobil: 91344804
E-post: husse@axelsons.no
www.axelsons.no
Plassering: 4-21
Bransje: Massasje, Skole/kurs

BADSTUEKSPERTEN DIN
Turid Hjortnæs
Dalstuveien 17
2340 Løten
Mobil: 97018306
E-post: badstueksperten@gmail.com
www.badstueksperten.no
Plassering: 5-50, 5-52, 6-49, 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
www.bahai.no/oslo
Plassering: 2-52
Bransje: Livssyn

BALDRON
Raphael Kleimann
Fastingsgate 4
0358 Oslo
Tlf.: 64693577, mobil: 97963098
E-post: post@baldron.com
byggbiologi.org
Plassering: 2-27, 2-29, 2-31
Bransje: Helseprodukter, Strålebeskyt-
telse, Vannrensing/ revitalisering av 
vann

LILLI BENDRISS
Lilli Bendriss
Grindbakken 50
0764 Oslo
Mobil: 97038370
E-post: lilli@lillibendriss.com
www.lillibendriss.com
Plassering: 3-58, 4-57
Bransje: Kanalisering/medium, 
Klarsyn 

ARILD BERGET
Arild Berget
Indre Hånesveien 31
7374 Røros
Tlf.: 73108090, mobil: 93614715
E-post: arild_healer@yahoo.no
Plassering: 1-09
Bransje: Healing
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BIANCA TJORE & LAMA LOBSANG
Bianca Tjore
Skogfaret 20 B
0382 Oslo
Mobil: 90124828
E-post: bianca.tjore@hotmail.com
www.labikwil.com
Plassering: 4-56
Bransje: Reiki, Spiritualitet, Massasje

BIOVITALSPACE
Dr. Ivan U Ghyssaert
Bingertstrasse 7
D-65191 Wiesbaden, TYSKLAND
Mobil: 00496115055767
E-post: dr.ghyssaert@gmail.com
biovitalspace.com
Plassering: 4-01
Bransje: Alternativ behandling, Alternativ medisin/
Naturmedisin, StrÂlebeskyttelse

BLUE LOTUS ARTS
Jan Frandsen
Galgebakken 8
DK-4160 Herlufmagle, DANMARK
Mobil: 0045 34100703
E-post: janborupfrandsen@gmail.com
bluelotusart.eu
Plassering: 4-20
Bransje: Helseprodukter, øko-/miljøvennlige pro-
dukter

BODYWRAP TEAM-NORGE
Hege Fossum
Markastubben 5
2760 Brandbu
Mobil: 93873341
E-post: hegean@gmail.com
Plassering: 6-11
Bransje: Hud- og kroppspleie

BORAK LOVIAN NATURTERAPI
Geir Ingve Tustervatn
Søgaard, Bellingmo
2560 Alvdal
Mobil: 996 48 696
E-post: borak@borak.no
www.borak.no
Plassering: 3-02
Bransje: Healing, Tarot/spådom

BOWEN NORGE
Vibeke Brems
Olaf Bullsvei 66
0765 Oslo
Tlf.: 22920367, mobil: 92 21 04 51
E-post: vibekebrems@gmail.com
www.bowennorge.no
Plassering: 1-03
Bransje: Alternativt senter/Terapisenter, Skole/kurs

CARL-ARNE NILSSON OG TINA TAYLOR
Carl-Arne Nilsson
Svansjögatan 57
S-21 766 MALMØ, SVERIGE
Mobil: 0046 702303567
E-post: carl-arne@live.se
www.karlekshealing.n.nu
Plassering: 9-46, 9-48
Bransje: Healing, Kanalisering/medium

CHANSON NORGE AS -  
RENT IONISERT VANN
Roger Nyvoll
Akebakkeskogen 1 B
0490 Oslo
tlf: 45873526
e-post: post@chanson.no
www.chanson.no
Plassering: 2-11, 2-09, 2-07
Bransje: Vannrensing/revitalisering av vann, helse-
produkter

CHUFAMIX
Hilde Midttømme
Transforma AS, Tvetenveien 152
0671 Oslo
Tlf.: 24102846, mobil: 92800591
E-post: info@transforma.no
chufamix.no
Plassering: 2-39
Bransje: Helsekost/kosttilskudd, Helse og miljø

CLAIRE OG BRITT
Britt Clausen
Prost Refsumsvei 12 B
2005 Rælingen
Mobil: 93431224
E-post: klausenbritt@gmail.com
Plassering: 4-45
Bransje: Buddhisme, Alternativ butikk, Selvutvikling

COLLEGE OF NATUROPATHIC 
MEDICINE
Frida Orre
Unit 1 Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East 
Grinstead, West Sussex
UK-London RH19 4LZ, ENGLAND
Mobil: 0044 7448074818
E-post: busdevmgr@naturopathy-uk.com
www.naturopathy-uk.com
Plassering: 3-20
Bransje: Skole/kurs

COLOUR SCOPE
Theresa Blomqvist
Konstnärsvägen 4
S-42353 TORSLANDA, SVERIGE
Tlf.: +46 317790802, mobil: +46 706419505
E-post: theresa@colourscope.com
www.colourscope.com
Plassering: 2-14
Bransje: Selvutvikling

COMIDA VIVA
Pablo Castellanos
Norderhovgata 11b
0654 Oslo
Tlf.: 22571304, mobil: 96712122
E-post: pablo.castellanos.chef@gmail.com
www.comida-viva.com
Plassering: 7-09, 7-11
Bransje: Raw food/ RÂ mat

CREATING 7 TOOLS OG TAROT
Kirsten Henriksen
Wilh. Wilhelmsensvei 16
1362 Hosle
Mobil: 95 02 63 08
E-post: kirs-hen@online.no
Plassering: 1-59
Bransje: Tarot/spådom, Healing, Fargeterapi

CRYSTAL CAVE - PHIL PHILLIPS
Phil Phillips
Spydvegen 12
7540 Klæbu
Mobil: 97474680
E-post: phil@philphillips.no
www.philphillips.no
Plassering: 9-64
Bransje: Kanalisering/medium

CRYSTALLBUTIKKEN
Ann Eilertsen
Nyjordstubben 84
1275 Oslo
Tlf.: 22 62 18 18, mobil: 92 04 29 22
E-post: anneilertsen@gmail.com
Plassering: 4-39
Bransje: Krystaller/stener, Kunst/kunsthåndverk

DELTABED
Kenneth Albriktsen
Pb 4005 Konsgård
4689 Kristiansand
tlf: 97004400
e-post: post@deltabed.no
www.deltabed.no
Plassering: 1-12, 1-10, 1-08
Bransje: Helseprodukter, strålingsbeskyttelse

DEN ISLANDSKE HÅNDLÆSER 
SIGRIDUR
Peter Seit
Nörre Kirkebyvej 1
DK-4840 NÖRRE ALSLEV, DANMARK
Mobil: 0045 20 84 30 08
E-post: seitsen@gmail.com
www.sigridur.dk
Plassering: 9-44
Bransje: Håndanalyse/Håndlesning, Healing, 
Meditasjon

DET NORSKE HEALERFORBUNDET
Ove Fjeldheim
Pb 103
3191 Horten
Mobil: 95036415
E-post: mail@healing.no
www.healing.no
Plassering: 1-05, 1-07
Bransje: Organisasjon/forening, Alternativ behand-
ling, Healing

DRAGON WOOD
Alexander Gramnes
Postboks 555
3002 Drammen
Tlf.: 32891111, mobil: 959 177 97
E-post: dragonwood@live.no
www.dragonwood.no
Plassering: 6-00, 6-02, 7-01
Bransje: Kunst/kunsthåndverk

DYRETOLK SISSEL GRANA 
Sissel Grana
sigrasenteret, 
Eikveien 42 A
3122 Tønsberg
Mobil: 90817678
E-post: sissel@sigra.no
www.sigra.no
Plassering: 3-35
Bransje: Dyrekommunikasjon, Selvutvikling
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EASTERN HARMONY
Van Hao
Herkulesgatan 21
S-417 01 Göteborg, SVERIGE
Tlf.: 0046 31 23 24 31, 
mobil: 0046 739 85 7899
E-post: order@easternharmony.se
www.easternharmony.se
Plassering: 4-23, 3-24
Bransje: Kinesisk medisin, Helsekost/naturproduk-
ter, øko-/miljøvennlige produkter

ECO OILS 4 U
Catherine Stensrød Elmorabiti
Brogata 19
1608 Fredrikstad
Tlf.: 48251600, mobil: 41266951
E-post: ecooils4u@gmail.com
ecooils4u.com
Plassering: 4-10
Bransje: øko-/miljøvennlige produkter, Naturpro-
dukter, Helse og velværeprodukter

EGIL FYLLING - MUSIKK FOR 
KROPP OG SJEL
Egil Fylling
Fylling
6260 Skodje
Mobil: 90 01 78 83
E-post: musikk@egilfylling.no
www.egilfylling.no
Plassering: 2-34, 3-33
Bransje: Musikk

ENERGETIX MAGNETSMYKKER
Nina Larsen
Gullskar 33
5411 Stord
Mobil: 92026687
E-post: energetix@sklbb.no
www.nina.energetix.tv
Plassering: 4-41
Bransje: Helse og velværeprodukter

ENERGICA
Sylvia Minde
Cappelen Damm AS
Akersgata 47/49
0055 Oslo
Tlf.: 21 61 78 00, mobil: 95808542
E-post: Sylvia.minde@cappelendamm.no
www.energica.no
Plassering: 4-44, 4-46, 4-48, 4-50, 4-52, 5-43, 5-45, 
5-47, 5-49, 5-51
Bransje: Bøker/litteratur/forlag

ENERGIMEDISIN AS
Einar Tyholdt
Postboks 522 Sentrum
3101 T¯nsberg
Mobil: 90850853
E-post: ety@ety.no
www.einartyholdt.no
Plassering: 1-35
Bransje: Healing, Sjamanisme, Coaching/livsveiled-
ning
ENGLEMALERIER
Susanne Høgsted
Kalvehavevej 32
DK-3250 Gilleleje, DANMARK

Tlf.: 0045 48 70 17 21, mobil: 0045 20 14 49 21
E-post: susvive@paradis.dk
Plassering: 8-38
Bransje: Kunst/kunsthÂndverk

ENHJØRNINGEN
Terje Trondsen
Gårdboveien 29
3154 Tolvsrød
Mobil: 95 03 21 35
E-post: lissinil@online.no
www.enhjorning.no
Plassering: 2-32, 3-31
Bransje: Alternativ butikk, Krystaller/steiner/ smyk-
ker, Musikk

EVANGELIEHUSET
Glenn Thomas Jahr
Slettmovegen 30
2032 Maura
Mobil: 45505863
E-post: glenn.th.jahr@gmail.com
evhuset.no
Plassering: 3-59
Bransje: Livssyn, Healing

EVENTYRMALERIER
Sanne Riddell
Margrethevej 15
DK-3400 Hillerød, DANMARK
Tlf.: +45 48 24 30 06, mobil: +45 24 43 43 53
E-post: post@sanneriddell.dk
www.sanneriddell.dk
Plassering: 8-36
Bransje: Kunst/kunsthÂndverk

EVEXIA A/S
Geir Holl¯kken
Postboks 6
1556 Son
Tlf.: 81533077, mobil: 90016669
E-post: post@evexia.no
www.evexia.no
Plassering: 1-20, 1-22, 2-19, 2-21
Bransje: Helse og velværeprodukter, Hud- og 
kroppspleie

EVY HEITMANN
Evy N. Heitmann
Eibyveien 56
9518 Alta
Mobil: 48234874
E-post: evilja@kraftlaget.no
Plassering: 7-62
Bransje: Klarsyn, Healing, Kanalisering/medium

FALUN GONG NORGE
Elise Haugestad
Nygårdsveien 69
1825 Tomter
Mobil: 96018924
E-post: Elisehaugestad@hotmail.com
no.falundafa.org
Plassering: 5-55
Bransje: Selvutvikling, Meditasjon

FILAGO ØKOLANDSBYER AS
Simen Torp
Landsbyvegen 1
2090 Hurdal

Mobil: 97979327
E-post: sverre@inanna.no
hurdalecovillage.no
Plassering: 5-24, 5-26, 5-28
Bransje: økosamfunn, økologisk bygging

FLAMMEHUSET DYRETOLKSKOLE
Merete Jacobsen
Brevigveien 224
1912 Enebakk
Mobil: 97528423
E-post: merete@nordrebrevig.no
www.flammehuset.no
Plassering: 2-22
Bransje: Dyrekommunikasjon, Skole/kurs

FOREVER LIVING PRODUCTS -  
ALOE VERA
Irene Fahre
Haugvegen 25 D
2070 RÂholt
Mobil: 90040273
E-post: irene.fahre@hotmail.com
www.myaloevera.no/irene-fahre
Plassering: 3-39
Bransje: Helseprodukter, Kosthold 

FOREVER LIVING PRODUKTS
Karin Hille
Volkedalsveien 5
4513 Mandal
Mobil: 91735933
E-post: kar-hil@online.no
www.aloevera4all.no
Plassering: 5-11
Bransje: Helsekost/kosttilskudd

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Andreas Loe
Fredensborgvn. 24 G
0177 Oslo
Tlf.: 98898669, mobil: 98898669
E-post: andreas@framtiden.no
www.framtiden.no
Plassering: 4-24
Bransje: økologi, miljø og samfunn, Organisasjon/
forening

FRIENDS FAIR TRADE
Per Persson
Storgata 36b
0182 Oslo
Tlf.: 21385000, mobil: 92860927
E-post: per@friendsfairtrade.no
www.friendsfairtrade.no
Plassering: 4-28, 4-26
Bransje: økologi, miljø og samfunn, Fair Trade

FRITT HELSEVALG
Britt Hansen
Sogstikollen 3
1446 Drøbak
Mobil: 99787040
E-post: info@fritthelsevalg.org
www.fritthelsevalg.com
Plassering: 3-06
Bransje: Organisasjon/forening
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GAIA HOMES A/S
Nina Østgaard og John Gursli
Fritjof Nansensgate 8
3671 Notodden
Mobil: 90280335
E-post: nina.ostgaard@nhck.no
www.totalhelse.no
Plassering: 6-24, 6-26
Bransje: Skole/kurs, Reiser, Spiritua-
litet

GANO.NO
Stein Kvalheim
Fjordalleen 14
0250 Oslo
Mobil: 92851710
E-post: post@steinkvalheim.no
www.gano.no
Plassering: 5-10
Bransje: Kosttillskudd

GMS LUER OG DESIGN
Grethe Moe Solum
Per Sivles vei 9
2407 Elverum
Tlf.: 62416172, mobil: 92427205
E-post: grsolu@online.no
Plassering: 
Bransje: Kunst/kunsthåndverk

GOOD HEART PEOPLE
Kaare Vassenden
Grønnegt 6, pb 41
5803 Bergen
Mobil: 90880383
E-post: kvassen@online.no
www.lakotatrail.no
Plassering: 1-60
Bransje: Organisasjon/forening, øko-
logi, miljø og samfunn

GRAL-NORDEN
Nicole Binder
Lenzhalde 15
D-D- 70192 Stuttgart, TYSKLAND
Tlf.: +46 56580302, mobil: +46 
702863779
E-post: n.binder@gral-norden.net
www.gral-norden.net
Plassering: 3-51
Bransje: Bøker/litteratur/forlag

GREEN HEALTH AS
Olav Kvaslerud
Frierveien 8
1179 Oslo
Mobil: 48026858
E-post: olav.kvaslerud@me.com
green-health.no
Plassering: 4-16
Bransje: Helsekost/kosttilskudd

GREEN SPIRIT - ØKOLOGISK 
VELVÆRE
Ingunn Mathisen
Kong Sverres vei 2
1639 Gamle fredrikstad
Mobil: 97676847
E-post: ingunn@greenspirit.no
greenspirit.no

Plassering: 6-10, 6-12
Bransje: Velvære, øko-/miljøvennlige 
produkter, Hud- og kroppspleie

GRØNSTAD
Laila Grønstad
Utøyvegen 473 A
7670 Inderøy
Mobil: 97857554
E-post: syngroen@online.no
mimim.info
Plassering: 6-62
Bransje: Drømmetolkning, Tarot/
spådom

GRØNT FOKUS
Ingvild Forbord
Alvestigen 34
2090 Hurdal
Mobil: 99693611
E-post: Ra_13_Linn@hotmail.com
kvinneakademiet.no
Plassering: 4-30
Bransje: Skole/kurs

GYLDENROSE ESOTERISKE 
SENTER
Rafael Gyldenrose
Nedre Prinsdalsvei 90 B
1263 Oslo
Mobil: 90 11 31 02
E-post: r.gyldenrose@gmail.com
www.gyldenrose.com
Plassering: 6-01
Bransje: Aurafoto/tolkning, Healing, 
Bøker/litteratur/forlag

GÖTEBORGS MASSAGESKOLA
Olof Liljeström
Sjöhåla 150
S-442 71 Kärna, SVERIGE
Mobil: +46 706611355
E-post: goteborgs.massage@skola.ws
massage.skola.ws
Plassering: 1-01
Bransje: Massasje, Skole/kurs, Alterna-
tiv behandling

HADELAND  
FOLKEHØGSKOLE
Viviann Knutsen
Biblioteket
Augedalsveien 15
2760 Brandbu
Tlf.: 61 33 96 00, mobil: 93035181
E-post: post@hafos.no
vofos.no
Plassering: 2-16, 3-15
Bransje: Skole/kurs, Alternativ 
behandling

HEALER ROUTE
Øystein Ødeverp
Drolsumveien
3370 Vikersund
Mobil: 47398563
Plassering: 4-61
Bransje: Healing

HEALING
Marianne Skoglund 
Lovisenberg gate 15 G
0456 Oslo
Mobil: 46432995
E-post: marianneskoglund@yahoo.no
Plassering: 3-00
Bransje: Healing

HEALING NORGE
Isabel Bergerseter
Orrevegen 14
2006 L¯venstad
Mobil: 98655061
E-post: isabel2bergerseter@gmail.com
Plassering: 9-50
Bransje: Healing

HEALINGENERGI 
Willy Hansen
Kvernbakken 75
3427 Gullaug
Mobil: 92229574
E-post: wilhaneie@gmail.com
www.healingenergi.net
Plassering: 1-19
Bransje: Healing, Hypnoterapi, Sam-
taleterapi

HEART OF TANTRA
Grethe Rønning
Drammensveien 39
0271 Oslo
Mobil: 91139063
E-post: grethe@ga-terapi.no
Plassering: 1-57
Bransje: Selvutvikling

HELANDE TONER
Marcos Rodriguez
Vrenavagen 6
S-12456 Bandhagen, SVERIGE
Mobil: +46 735092435
E-post: marcos@helandetoner.com
www.helandetoner.com
Plassering: 6-20, 6-22
Bransje: Musikkterapi/Lydterapi, 
Kunst/kunsthåndverk, Sjamanisme

HJÄRTERUMMET 
Gunita Gustavson
Björkås Gård
S-51691 Sexdrega, SVERIGE
Mobil: +46 706378815
E-post: divyaprana@gmail.com
Plassering: 2-04, 3-03
Bransje: Aurafoto/tolkning

HOLISTISK FORBUND
Patrik Swanström
PB 8925 Youngstorget
0028 Oslo
Tlf.: 22 17 31 00, mobil: 41280047
E-post: sekretaer@holisme.no
www.holisme.no
Plassering: 4-63
Bransje: Organisasjon/forening, Livs-
syn

HOSPITAL KLINIK IM LEBEN 
GERMANY
Mr. Gunter Stohrl
Gartenweg 5-6
D-07973 Greiz Germany, TYSK-
LAND
Tlf.: 0049-3661-45870040, mobil: 
0049-177-6011042
E-post: gunter.stoehrl@klinik-imleben.de
www.klinik-imleben.com
Plassering: 3-21
Bransje: Alternativmedisinsk sykehus

HVITE ØRN
David Storøy
Kringsjåveien 19
5162 Laksevåg
Tlf.: 47078723, mobil: 47078723
E-post: post@hviteorn.no
www.hviteorn.no
Plassering: 5-09
Bransje: Organisasjon/forening, 
Psykisk helse

HÅNDANALYSE
Torkil Kjelstrup
Hybbestadveien 49
3280 Tjodalyng
Mobil: 91 68 82 94
E-post: torkil@hand-analyse.no
hand-analyse.no
Plassering: 8-54
Bransje: Håndanalyse/Håndlesning

ILDSJELEN
Henning Jon Grini
Tollef Omholts vei 1
4818 FÊrvik
Tlf.: 37 06 00 44, mob: 40 0081 20
E-post: ildsjelen@ildsjelen.no
www.ildsjelen.no
Plassering: 7-54, 8-53
Bransje: Tidsskrift, Alternativ butikk

ILIANA AKADEMIET
Inge Ås
Lilleakerveien 56 B
0284 Oslo
Mobil: 95722133
E-post: kontor@iliana.no
www.iliana.no
Plassering: 1-13, 1-15
Bransje: Skole/kurs, Coaching/livs-
veiledning, Selvutvikling

IMPOCO
Ola Gartland
Formofoss
7870 Grong
Tlf.: 90888687, mobil: 90888687
E-post: post@impoco.no
www.imposhop.net
Plassering: 8-34, 9-33
Bransje: Helse og velværeprodukter

INDRERO
Keyhan Ighanian
Elias Smithsvei 26
1337 Sandvika
Tlf.: 67561878, mobil: 93265344
E-post: keyhan@online.no
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www.indrero.com
Plassering: 4-09
Bransje: Psykisk helse, Selvutvikling, 
Skole/kurs

INNSIKTSTRENEREN
Dag-Robert Gjelsvig og  
Øyvind Krage
Pb 72
5321 Kleppestø
Tlf.: 97726560, mobil: 95850783
E-post: dagrob@online.no
Plassering: 2-44
Bransje: Samtaleterapi, Kunst/kunst-
håndverk

INSPIRATORSKOLEN
Trond Engen
Rødtvetveien 73 B
0955 Oslo
Mobil: 90115584
E-post: tro-en@online.no
www.inspiratorskolen.no
Plassering: 6-54
Bransje: Aurafoto/tolkning

INSTATERA
Bine Charlotte Sevivas
Voksenhagen 6
0770 Oslo
Mobil: 41522075
E-post: charlotte@instatera.no
facebook.no : Instatera
Plassering: 8-46
Bransje: Coaching/livsveiledning, 
Håndanalyse/Håndlesning, Kunst/
kunsthåndverk

INTUISJONSSKOLEN
Grethe Holtan
Låkebergveien 75
1344 Haslum
Mobil: 95075642
E-post: info@intuisjonsskolen.no
www.intuisjonsskolen.no
Plassering: 5-12
Bransje: Skole/kurs, Coaching/livs-
veiledning

IRWELIN
Irmelin Wenzel
Nannestadveien 271
2030 Nannestad
Mobil: 45854793
E-post: irmizz85@yahoo.no
Plassering: 3-40
Bransje: Kunst/kunsthåndverk, Natur-
produkter

J & P FOOD THAI  
VEGETARMAT
Are Røgler
Hvalstadåsen 37
1395 Hvalstad
Tlf.: 94173940, mobil: 90670108
E-post: viscum@online.no
Plassering: 7-13, 7-15
Bransje: Messerestaurant

CHRIS JAMES
PO Box 4219 Goonellabah
Sounds Wonderful
AU-NSW 2480, AUSTRALIA
Tlf.: +61 266283308
chrisjames.net
Plassering: 7-26, 8-25
Bransje: Musikk, Musikkterapi/Lyd-
terapi

JAN-ERIK HANSSEN 
Jan-Erik Hanssen
Stillerudveien 5
3039 Drammen
Mobil: 41 28 00 30
E-post: jan-erik@skoger-naturterapi.
com
www.skoger-naturterapi.com
Plassering: 9-43
Bransje: Klarsyn, Healing, Tarot/
spådom

JANET THOMPSON
Lisbeth Lødner
49 Dale Avenue
Hassocks
UK-West Sussex BN6 8LP,  
ENGLAND
E-post: lisbeth@enen.no
www.janetthompson.org
Plassering: 2-65
Bransje: Healing, Regresjonsterapi, 
Kanalisering/medium

JIDENT.NO
Dezsö Pintyi
Nedre Rælingsveien 144/A
2005 Rælingen
Mobil: 92256582
E-post: post@relaxinfra.no
jildent.no
Plassering: 2-03, 2-05
Bransje: Alternativ medisin/Naturme-
disin, Helseprodukter

JOHN CALMAR  
AURA-CHAKRA FOTO
John Calmar
Vidtskuevej 28 1th
DK-DK - 8260, DANMARK
Tlf.: +45 40 93 85 93
E-post: info@johncalmar.dk
www.johncalmar.dk
Plassering: 3-13
Bransje: Aurafoto/tolkning, Klarsyn/
synsk, Selvutvikling

JOHN OF GOD - WEFORYOU 
NORGE
Wenche Karlsen
Grimsrødhøgda 28
1786 Halden
Tlf.: 95904488, mobil: 46649003
E-post: wenche@mediumwenche.no
www.weforyou.no
Plassering: 3-45
Bransje: Healing, Reiser, Kanalisering/
medium

KNUT ARVID JOHNSEN
Kvartsveien 7
1158 Oslo
Tlf.: 23 38 99 86, 
mobil: 90 65 37 11
Plassering: 9-61
Bransje: Astrologi

JULIANO CREACIONES
Julio Gonzalez
Theresesgate 21
0354 Oslo
Mobil: 92882719
E-post: juliano_jusepy@hotmail.com
julianocreaciones.com
Plassering: 1-40
Bransje: Kunst/kunsthåndverk

KANU NATUR - KOSMETIKK-
PRODUKTER
Anders Fiska Kvernland
Arnebråtveien 33
0771 Oslo
Tlf.: 22156651, mobil: 45692117
E-post: magdaadamek@hotmail.com
Plassering: 7-41
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: 7-64
Bransje: Kanalisering/medium

KARMA TASHI LING 
BUDDHISTSENTER
Thomas Hall
Bjørnåsvn. 124
1272 Oslo
Mobil: 46422146
E-post: thomaslhall@gmail.com
www.tibetansk-buddhisme.no
Plassering: 5-53
Bransje: Buddhisme

KIROPRAKTOR KLINIKK1
Sindre Daugstad
Maridalsveien 39 b
0175 Oslo
Tlf.: 23897388, mobil: 92877900
E-post: kiropraktorklinikk1@gmail.
com
kiropraktorklinikk1.no
Plassering: 4-05
Bransje: Kiropraktikk, Kroppsorientert 
terapi

KIRSTIN
Anne-Kirstin Haugen
Ringkollen 13 B
3227 Sandefjord
Mobil: 98652020
E-post: annekirstinh@msn.com
www.kirstins.net
Plassering: 8-62
Bransje: Astrologi, Tarot/spådom

KRISHNAS CUISINE
Bente Trefall
Sørkedalsvn 10 b
0369 Oslo
Tlf.: 22 69 22 69, mob: 41 14 74 48
E-post: btrefall@gmail.com
www.krishnas-cuisine.no
Plassering: 7-24, 8-23
Bransje: Messerestaurant

LADIVA
Veronica og Gunn Lillevik
Jomfru winthersvei 8
1540 Vestby
Tlf.: 93262385, mobil: 48049643
E-post: ladiva_design@outlook.com
ladivadesign.no
Plassering: 3-42
Bransje: Kunst/kunsthåndverk, Alter-
nativ butikk

EVA-LILL LARSEN
Eva-Lill Larsen
SteinbrÂten 7
1481 Hagan
Tlf.: 67 06 19 46, mob: 90 16 90 20
www.eva-lill.com
Plassering: 7-53
Bransje: Kanalisering/medium, 
Healing

GREG LARSEN
Greg Larsen
8145 CANBY AVE
US-RESEDA, USA
Mobil: +1 3109717223
E-post: giglarsen@gmail.com
www.livingwithtolle.com
Plassering: 3-55
Bransje: Musikk, Coaching/livsveiled-
ning

SOPHIA LEA KIELLAND
Drammensveien 44 C
0271 Oslo
Tlf.: 22 04 90 61, mobil: 95906633
E-post: s.lea@online.no
www.sophialea.no
Plassering: 4-00
Bransje: Astrologi, Coaching/livs-
veiledning

LENA RANEHAG -  
SCHIBSTED FORLAG
Trine Gustavsen
Postboks 6974 St Olavs plass
0180 Oslo
E-post: trine.gustavsen@schibstedfor-
lag.no
Plassering: 6-61
Bransje: Kanalisering/medium, Bøker/
litteratur/forlag

LEV LIVET - FULLT UT
Marius Løvenhoff
Sleipnersvei 3 D
1445 Drøbak
Mobil: 40090317
E-post: mlovenhoff@gmail.com
levlivetfulltut.no
Plassering: 5-06, 6-05
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Bransje: Psykisk helse, Massasje, Helse 
og velværeprodukter

LIFE ALIGNMENT
Freya Thalund-Fossen
Munkerudstubben 2
1165 Oslo
Mobil: 46785799
E-post: freyathalundfossen@gmail.com
www.life-alignment.com
Plassering: 3-08, 3-10
Bransje: Energimedisin, Healing

LIFE COACHING - LAW OF 
ATTRACTION
Poul Laursen
Sørkedalsveien 940
0758 Oslo
Mobil: 40097471
E-post: poullaursen8@hotmail.com
www.starcoaching.guru
Plassering: 1-42, 2-41
Bransje: Krystaller/steiner/ smykker, 
Coaching/livsveiledning

LILIAN HANSON
Lilian Hanson
Refsnesstranda 7 B
1518 Moss
Tlf.: 92063406, mobil: 92063406
E-post: lilian.hanson@getmail.no
www.lilianhanson.no
Plassering: 1-21
Bransje: Bioresonans, Healing, Still 
Point

LILLE ARKANA 
Annette Behrens
Møllergata 23
0179 Oslo
Tlf.: 22201011, mobil: 41339772
E-post: annette.arkana@gmail.com
www.lillearkana.no
Plassering: 7-34, 7-36, 8-33, 8-35
Bransje: Alternativ butikk

LISAS HELHETSTERAPI
Lisa Persson
Lorensborgsgatan 4B pl 227
S-21761 Malmˆ, SVERIGE
Tlf.: +46 70343615, mobil: +46 
70343615
E-post: elisabeth55persson@gmail.com
Plassering: 8-61
Bransje: Tarot/spådom, Kanalisering/
medium, Håndanalyse/Håndlesning

LIVESMART 360 CHOCOLATES
Ingeborg Okkenhaug
Biskop Darresgate 16
7042 Trondheim
Mobil: 92213316
E-post: nordlys.biz@gmail.com
livesmart360.com/helse
Plassering: 6-41
Bransje: Helsekost/kosttilskudd

LJUSETS HJÄRTA
Annina Kyrklund
Lundagatan 7c 26
S-S-06100 Borgå, SVERIGE

Mobil: +358505344643
E-post: valonsydan@gmail.com
www.valonsydan.fi
Plassering: 1-55
Bransje: Aurafoto/tolkning, Numero-
logi, Healing
LYKKELYS
Geir Sørlie Torgersen
Vestsidevegen 137
2967 Lomen
Mobil: 40061569
E-post: geir@lykkelys.no
www.lykkelys.no
Plassering: 5-15
Bransje: Kunst/kunsthÂndverk

LYSARBEIDER.NO
Lisa Regine Holst
Pb 59
1629 Gamle fredrikstad
Mobil: 99227176
E-post: lisaregine@hotmail.com
lysarbeider.no
Plassering: 3-61
Bransje: Healing, Klarsyn 

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
jennifermackenzie.com
Plassering: 2-62
Bransje: Kanalisering/medium

SAMIN MADSEN
Samin Madsen
Thorvald Meyersgt. 18
0555 Oslo
Mobil: 92 63 26 70
E-post: samin@samin.no
www.samin.no
Plassering: 9-59
Bransje: Håndanalyse/Håndlesning

MAGORDRUM, SPIRITTEN
Tomas Schrek
Madarasz Viktor Street 13
H-H- 1131 Budapest, UNGARN
Mobil: 0036308675022
E-post: tschrek85@gmail.com
www.magordrum.com
Plassering: 9-34
Bransje: Trommer, Sjamanisme, 
Musikk

MARIA & HEGE
Hege Haaland
Jupiterveien 31
0489 Oslo
Tlf.: 22713873, mobil: 99777434
E-post: hegehaa@online.no
Plassering: 8-60
Bransje: Håndanalyse/Håndlesning, 
Astrologi, Tarot/spådom

MARIANNE BEHN
Marianne S. Behn
Seljeholtet 21
1560 Larkollen
Mobil: 90017841
E-post: mariannebehn@hotmail.com
www.mariannebehn.no
Plassering: 1-51, 1-53
Bransje: Alternativ behandling, Coac-
hing/livsveiledning, Skole/kurs

ELLINOR MARTINSSON
Ellinor Martinsson
Käxlevägen 48
S-646 51 Stjärnhov, SVERIGE
Mobil: 0046 707255113
E-post: ellma57@hotmail.se
ellinormartinsson.com
Plassering: 9-57
Bransje: Kanalisering/medium

MASSASJEBUTIKKEN 
Stein Olav Kåsa
Lillehagveien 74
1365 Blommenholm
Mobil: 90620539
E-post: steinolav@massasjebutikke.no
massasjebutikken.no
Plassering: 1-24, 1-26, 1-28, 1-30
Bransje: Massasjeutstyr, Helsepro-
dukter

MEDIUM -  
ANITA HELEN RASMUSSEN 
Anita Helen Rasmussen
postboks 58
4396 Sandnes
Mobil: 47707696
E-post: arteamfr@online.no
www.anitahrasmussen.com
Plassering: 8-64
Bransje: Klarsyn, Kanalisering/
medium, Healing

MEDIUM URZULA BERGMAN
Urzula Bergman
Kärlingesund 150
S-S-451 97 Uddevalla, SVERIGE
Mobil: +46 727203120
E-post: info@insedina.se
www.insedina.se
Plassering: 7-58
Bransje: Spiritualitet, Kanalisering/
medium

MEDIUMSKAP I DRAMMEN
Anita Hellum
Fossekallen 31
3034 Drammen
Mobil: 91784314
E-post: adele.leyha@hotmail.no
http://drammen.aandekommunika-
sjon.com
Plassering: 9-55
Bransje: Kanalisering/medium

MESSIAH FOUNDATION INTER-
NATIONAL
Amjad Gohar
2a sandy way
-CR08QT, 
Mobil: 0044 7401855568
E-post: amjadgohar75@yahoo.com
goharshahi.us
Plassering: 2-56
Bransje: Spiritualitet, Meditasjon

MIMMI-LEONE
Marianne Lien Omang
Grytnesvn. 24
3475 SÊtre
Mobil: 95103386
E-post: mnelimo@gmail.com
mimmi-leone.no
Plassering: 1-45
Bransje: Kunst/kunsthåndverk, Klær

MONA & MARI
Marie Boden
Stationsvägen 12
S-79144 FALUN, SVERIGE
Tlf.: 0046 23 13 310
E-post: raggare64@hotmail.com
Plassering: 9-56, 9-58
Bransje: Tarot/spådom, Klarsyn/synsk

MORENO INSTITUTTET/NPI
Gerd Nerdal Moen
Moen
3675 Notodden
Tlf.: 22 44 01 75, mobil: 40473218
E-post: info@morenoinstituttet.no
www.morenoinstituttet.no
Plassering: 3-16
Bransje: Selvutvikling, Skole/kurs, 
Psykoterapi

MYSTIC DREAMER
Torunn Riise-Larsen
Briskebyveien 38
0259 Oslo
Tlf.: 22 55 00 82, mob: 95 10 04 83
E-post: mysticdreamershop@gmail.
com
www.mysticdreamer.no
Plassering: 5-44, 6-43
Bransje: Alternativ butikk

MYSTICA.NO
Grete Tallaksrud
Postboks 9092 Konnerud
3006 Drammen
Mobil: 96509081
E-post: post@mystica.no
www.mystica.no
Plassering: 9-40, 9-42
Bransje: Alternativ butikk, Bøker/lit-
teratur/forlag

NAOMI SOL NATURTERAPI
Vivi Marit Henrud
Svelvikvn. 847
3060 Svelvik
Mobil: 92 23 14 79
E-post: post@naomisol.no
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naomisol.no
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
www.svenskahalsocenter.se
Plassering: 3-04, 4-03
Bransje: Helsekost/kosttilskudd, 
Naturprodukter
NATURIA
Bjørn Ryan Johansen
Heggedalsveien 93
1385 Asker
Mobil: 90571772
E-post: bjorn@naturia.no
www.naturia.no
Plassering: 5-20, 5-22
Bransje: Healing, Akupunktur/aku-
pressur, Coaching/livsveiledning

NEO FOLGEROE AS
Ole Holm
Anne Moesgt 4
2406 Elverum
Tlf.: 62487051, mobil: 95707531
E-post: post@neofolgeroe.no
neofolgeroe.no
Plassering: 6-29
Bransje: Aromaterapi, Hud- og 
kroppspleie, Velvære

NINA TORP
Nina Torp
Gjennomfaret 40A
0876 Oslo
Mobil: 95 83 60 11
E-post: info@ninatorp.no
www.ninatorp.no
Plassering: 1-69
Bransje: Healing, Coaching/livsveiled-
ning, Kanalisering/medium

NOAH-FOR DYRS  
RETTIGHETER
Hege Jenssen
Dronningensgt 13
0152 Oslo
Tlf.: 22 11 41 63, mobil: 91790578
E-post: hege@dyrsrettigheter.no
www.dyrsrettigheter.no
Plassering: 1-34, 1-36, 2-33, 2-35
Bransje: Dyrevern

NORA SNACKS
Erik Ejderflykt
Eneboga Kursgård
S-64032 Malmköping, SVERIGE
Tlf.: 0046 15 72 1002, mobil: 0046 
70 54 89 380
Plassering: 1-12, 2-11
Bransje: Helsekost/kosttilskudd

NORDLYS ALVEKL∆R
Ingeborg Okkenhaug
Biskop Darresgt 16
7042 Trondheim
Tlf.: 92213316
E-post: nordlys.biz@gmail.com
www.nordlys.biz
Plassering: 6-44, 7-43
Bransje: Klær, Kunst/kunsthåndverk

NORSK BYGGBIOLOGISK FOR-
ENING
Raphael Kleimann
Fastingsgate 4
0358 Oslo
Tlf.: 64943577, mobil: 97963098
E-post: post@baldron.com
www.byggbiologi.org
Plassering: 4-34, 4-32
Bransje: Økologi, miljø og samfunn, 
økologisk bygging

NORSK INSTITUTT FOR  
PSYKOSYNTESE
Anne Sloth Dieserud
Dronningensgate 23
0154 Oslo
Tlf.: 40144448, mobil: 97963623
E-post: nip@psykosyntese.no
psykosyntese.no
Plassering: 1-32
Bransje: Psykoterapi, Skole/kurs
NORSK JORD- OG HALMBYG-
GERFORENING
Knut Hjellset
Solørgt. 9
0658 Oslo
Tlf.: 66960260
halmhus.no
Plassering: 5-25, 5-27
Bransje: økosamfunn, økologisk byg-
ging

NORSK KVISTGJENGER- 
FORENING
Nils Kåre Sunde
Bjørkhagen
4993 Sundebru
Tlf.: 37158197, mobil: 906 96 330
E-post: nk-sund@online.no
www.kvistgjenger.no
Plassering: 5-19
Bransje: Jordstråling, Organisasjon/
forening

NORSK PARAPSYKOLOGISK 
SELSKAP
Tove Faye-lund
Wedel Jarlsbergvei 13 C
1358 Jar
Mobil: 48006290
E-post: informasjon@parapsykologi.no
www.parapsykologi.no
Plassering: 2-53
Bransje: Parapsykologi, Organisasjon/
forening

NORSK PERMAKULTURFORE-
NING
Marianne Leisner
Dalsvegen 177
3145 Tj¯me
Tlf.: 33391900
Plassering: 4-30
Bransje: økologi, miljø og samfunn

NORSK SENTER FOR BEVISST-
HET OG RPF NORGE
Azaris Tommy Fredriksen
Stensboddingvegen 170
2150 ≈rnes
Tlf.: 67430439
E-post: post@senterforbevissthet.no
senterforbevissthet.no, www.referanse-
punkt.no
Plassering: 4-19
Bransje: Healing, Alternativ behand-
ling, Selvutvikling

NORSK SPIRITUALIST 
FORENING
Andre Kirsebom
S¯rkedalsveien 74 B
0377 Oslo
Tlf.: 90122280, mobil: 90122280
E-post: mail@spiritualist.no
www.spiritualist.no
Plassering: 1-61, 1-63, 1-65, 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
www.norsk-steinsenter.com
Plassering: 7-40, 7-42, 8-39, 8-41
Bransje: Krystaller/steiner/ smykker

NORSK TAIJI-SENTER
Pamela Hiley
Kirkegt. 1-3
0153 Oslo
E-post: pamela@taiji.no
www.taiji.no
Plassering: 6-19, 6-21
Bransje: Tai chi

ANNCHARLOTTE OKSANEN
Ringgatan 18
S-70342 Örebro, Sverige, SVERIGE
Mobil: +46705838677
E-post: acoksanen@gmail.com
Plassering: 3-46
Bransje: Kanalisering/medium, Klar-
syn, Healing

OMEGA CURE
Peter M. Buraas
Vollsveien 76
1358 Jar
Tlf.: 67167550, mobil: 92839639
E-post: pburaas@wellpride.com
www.omegacure.no

Plassering: 4-12
Bransje: Kosthold/kosttilskudd

ORGANIC FEELGOOD
Randi Angell-Petersen
Postboks 4
3524 Nes i Ådal
Mobil: 48344894
E-post: hello@organicfeelgood.no
www.organicfeelgood.no
Plassering: 3-26, 4-25
Bransje: 

OSLO KRISTNE SENTER
Trondheimsveien 50 A
2007 Kjeller
Tlf.: 64 84 46 00
E-post: post@oks.no
www.oks.no
Plassering: 2-54
Bransje: Livssyn, Healing, Skole/kurs

OSLO MEDITASJONSSKOLE
Håvard Hammer
L¯nsvoll GÂrd 
1480 Slattum
Tlf.:, mobil: 92 40 82 14
E-post: nimai4@yahoo.no
Plassering: 8-24, 9-23, 9-28, 9-30
Bransje: Meditasjon, Messerestaurant, 
Livssyn

OSLO VINEYARD
Aslak Helge Rønneseth
Rolf Wickstrømsvei 15 B
0484 Oslo
Tlf.: 24070707, mobil: 93247964
E-post: aslak@vineyard.no
www.oslo.vineyard.no
Plassering: 3-49
Bransje: Livssyn, Spiritualitet

PACHAMAMA
Victor Ubillus
Dronningensgt. 27
0154 Oslo
Tlf.: 22 33 62 81, mob: 90 61 55 12 
E-post: victorubillus@hotmail.com
www.pachamama.no
Plassering: 4-22, 5-21
Bransje: Krystaller/steiner/ smykker, 
Alternativ butikk

PAUL’S HEALING KRYSTALLER
Paul Arve Buskum
Postboks 16
2867 Hov
Mobil: 40249370
E-post: pabuskum@bbnett.no
www.paulskrystaller.com
Plassering: 2-40, 2-42
Bransje: Krystaller/steiner/ smykker, 
Healing, Sjamanisme

PRAIRIE BUFFALO AND MIGA
Ken Roulette
Klo Stora Bränno
S-33491 Anderstorp, SVERIGE
Mobil: +46 730532390
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E-post: prairiebuffalo@gmail.com
Plassering: 1-56, 1-58, 2-49, 2-51
Bransje: Yoga/meditasjon, Musikk, 
Sjamanisme

PROBIFORM
Johan Erle
Krämaregatan 4
S-660 60 MOLKOM, SVERIGE
Mobil: 0046 709 421642
E-post: info@probiform.se
www.probiform.se
Plassering: 6-39, 7-39
Bransje: Helsekost/kosttilskudd

PROPOLIFE
Paal Wingaard
Postboks 60
1790 Tistedal
Tlf.: 69 15 05 40, mob: 91 78 75 80
E-post: wingaa@online.no
propolife.no
Plassering: 8-42
Bransje: Helsekost/kosttilskudd
RAINBOW REIKI
Anne Marit Erstad
Nordre Skansemywren 20
5019 Bergen
Mobil: 41 31 44 53
E-post: am-ersta@online.no
www.rainbowreiki.no
Plassering: 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 
3-23, 3-25
Bransje: Healing, Selvutvikling

RAMAYANA NORWAY
Luis Carlos Silva
Grefsenkolleveien 12 B, leil 287
0490 Oslo
Mobil: 96755725
E-post: ramayana.norge@gmail.com
ramayananorge.com
Plassering: 9-41
Bransje: Krystaller/steiner/ smykker

RECONNECTIVE HEALING
Line Beck
Harald Hårfagresgate 5 H
0363 Oslo
Tlf.: 22 69 00 40, mob: 90 96 94 04
E-post: linebeck@hotmail.com
www.TheReconnection.no
Plassering: 3-14, 4-13
Bransje: Healing, Selvutvikling

KUNDAN ROCKSTAD
Hedalsvegen 1759
3528 Hedalen
Mobil: 91358873
E-post: kundan@palmreading.no
palmreading.no
Plassering: 8-52
Bransje: Håndanalyse/Håndlesning

SANTARA
Nina Helen Almestrand
Baldersvei 109
3518 Hønefoss
Tlf.: 91779477, mobil: 91779477
E-post: nina-alm@hotmail.com
www.santara.org

Plassering: 7-63
Bransje: Kanalisering/medium, 
Healing

SARAS
Rukhsar Ahmed
Knud Askersvei 26
1383 Asker
Mobil: 92665212
E-post: info@saras.no
www.saras.no
Plassering: 7-23
Bransje: Helse og velværeprodukter

SCHAMANA
Timoteo 
Hubeliweg 7
-3052 Zolikofen, 
Mobil: 0041794571426
E-post: timoteo.mysterio@gmail.com
www.mysterio.ch
Plassering: 3-53
Bransje: Sjamanisme, Healing

SHARE NORGE
Anne Marie Kvernevik
Øyjordsveien 86
5038 Bergen
Mobil: 99 56 96 12
E-post: annem.kvernevik@gmail.com
www.shareno.net
Plassering: 1-68
Bransje: Organisasjon/forening, Esote-
risk filosofi, Spiritualitet

SINE STRØM
Sine Strøm
Strandboulevarden 3a, kld.
DK-2100 København Ø, DANMARK
Tlf.: 004526523673
E-post: mail@sinestrom.dk
www.sinestrom.dk
Plassering: 8-32, 9-31
Bransje: Klær, Kunst/kunsthåndverk

SJAMANISTISK FORBUND 
AKERSHUS
Cecilie Løvli Korsvoll
Bamrudvegen 204
2093 Feiring
Mobil: 90994517
E-post: akershus@sjamanforbundet.no
sjamanforbundet.no
Plassering: 1-66
Bransje: Sjamanisme, Livssyn

SJELENS UNIVERS
Vigdis Gustavsen
Brattlivegen 1
1923 Sørum
Mobil: 90818421
E-post: post@sjelensunivers.com
sjelensunivers.com
Plassering: 2-46
Bransje: Spiritualitet, Selvutvikling

SKATTEKISTEN
Hege Hjelvin
Åsenhagen 41 A
2020 Skedsmokorset
Mobil: 92499248
E-post: hegehjelvin@hotmail.com
Plassering: 4-02
Bransje: Healing

SOLSTADAKADEMIET
Cecilie Hunvik
Ramstadåsen 14
1900 Fetsund
Mobil: 41447471
E-post: cecilie.hunvik@solstadakade-
miet.no
www.solstadakademiet.no
Plassering: 2-20, 3-19
Bransje: Coaching/livsveiledning, 
Skole/kurs, Massasje

SOUL OF ZARIA
Lene H. Antonsen
Østre Hurdalveg 131
2074 Eidsvoll verk
Mobil: 90277549
E-post: soul.of.zaria@gmail.com
Plassering: 5-59
Bransje: Regresjonsterapi, Kanalise-
ring/medium

SOULSPRING
Carina Scheele Carlsen
Feierbakken 13 A
1555 Son
E-post: carina@astarte-inspiration.no
www.soulspring.no
Plassering: 1-50, 1-52, 2-43, 2-45
Bransje: Skole/kurs

SPIRALING - HANS FINNE
Hans Finne
Måsågrendvegen 10
2436 Våler i solør
Mobil: 91595545
E-post: finnskogentaichi@hotmail.com
www.hansfinne.com
www.spiraling.no
Plassering: 1-16
Bransje: Tai chi, Helse, Meditasjon

SPREAD THE WORD
Mikael Karlholm
Viksundsv. 13
S-17996 Svartsjö, SVERIGE
Tlf.: +46 86647760
E-post: info@spreadtheword.nu
spreadtheword.nu
Plassering: 1-31
Bransje: Selvutvikling, Spiritualitet

SPAATELEFONEN
Marion Ueland
Casa Milagro. Urb. Pinos Verdes 
Km.193 Las Chaps
E-29604 Marbella, SPANIA
Tlf.: 69512219, mobil: 
0034667551964
E-post: post@spaatelefonen.com
www.spaatelefonen.com
Plassering: 7-44, 8-43
Bransje: Tarot/spådom, Kanalisering/
medium, Healing

STANGELANDS  
URTEPRODUKTER
Torunn Stangeland
Gamle Bomansvikv 15
1450 Nesodden
Tlf.: 66 91 51 82
E-post: ts007@online.no
www.stangelandurteprodukter.no
Plassering: 6-27
Bransje: Urtemedisin, Naturprodukter, 
Bøker/litteratur/forlag

STEINHAUGEN & CO ANS
Egil Jensen
Postboks 309
1502 Moss
Tlf.: 69 25 19 63, mobil: 45101047
E-post: post@steinhaugenmoss.no
www.steinhaugenmoss.no
Plassering: 6-50, 6-52, 7-49, 7-51
Bransje: Krystaller/steiner/ smykker

Steinmannen
Freddy Larsen
Gamle kongevei 3
1712 Grålum
tlf: 90021745
e-post: frelar@ostfoldfk.no
Plassering: 5-60, 6-59 
Bransje: Stener og krystaller

STENGÅRDEN H.B.
Christopher Yearian
Sødra Kyrkogatan 44
S-50343 Borås, SVERIGE
Tlf.: +46 33 12 13 55,  
mobil: +46 703292908
E-post: info@stengarden.com
www.stengarden.com
Plassering: 3-44, 4-43
Bransje: Krystaller/steiner/ smykker, 
Musikk

STONETECH
Johanne Vejrup
Høgefoss
3855 Treungen
Tlf.: 35045903, mobil: 91347363
E-post: k-soeren@online.no
www.3-nisser.no
Plassering: 5-54
Bransje: Krystaller/steiner/ smykker, 
Naturprodukter

STUDIO FIGURA
Aurelijus Salagubovas
Nedre Slottsgate 13
0157 Oslo
Tlf.: 99871969, mobil: 99871969
E-post: studiofigura.norge@gmail.com
studiofigura-norge.no
Plassering: 4-14, 5-13
Bransje: Helse og velværeprodukter, 
Massasje

SÅ ET FRØ
Kristin Ellefsen
Vikingjordet 12
1389 Heggedal
Mobil: 95096788
E-post: kristin@saaetfro.no
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såetfrø.no
Plassering: 5-30
Bransje: økologi, miljø og samfunn

TAROT OG KUNSTTERAPI
Bjørg Søreide
Fjøsangervn. 32
5054 Bergen
Mobil: 93 23 55 29
E-post: bjorgfransisca@yahoo.no
Plassering: 9-60
Bransje: Tarot/spådom, Astrologi

THE AVATAR COURSE
Betina Thomsen
Bekkevollveien 27 B
1087 Oslo
Mobil: 93025497
E-post: betinathomsen70@hotmail.
com
avatarepc.com
Plassering: 4-15
Bransje: Selvutvikling, Skole/kurs

THE BRIGHT PATH -  
ISHAYAENES ASCENSION
Per Ellev Tomasgård
Vardåsveien 24
1400 Ski
Mobil: 97127798
E-post: kalki@thebrightpath.com
www.ishaya.no
Plassering: 1-11
Bransje: Meditasjon, Selvutvikling

THE PARADIGM ACADEMY
Gillian Godtfriedsen
Pb 18 Bygdøy
0211 Oslo
Tlf.: 22 55 69 00
E-post: utdanning@nlpnorway.com
www.nlpnorway.com
Plassering: 3-54, 3-56, 4-53, 4-55
Bransje: Skole/kurs, Coaching/livs-
veiledning, NLP

TRON SYVERSEN- MUSIKK FOR 
AVSLAPNING OG VELV∆RE
Tron Syversen
Valstadsvingen 2
2013 Skjetten
Tlf.: 63843330, mobil: 92 01 38 39
E-post: post@tronmusic.no
www.tronmusic.no
Plassering: 5-46, 6-45
Bransje: Musikk

WENCHE TØMMERVIK
Wenche T¯mmervik
Grefsrudveien 5
3533 Tyristrand
Mobil: 90660694
E-post: wenche@tommervik.no
www.tommervik.no
Plassering: 3-43
Bransje: Healing, Kanalisering/
medium

UTENOMJORDISK KONTAKT
Terje Wulfsberg
Lodin Leppsgt 2 B
5003 Bergen
Tlf.: 55320050

E-post: terje.wulfsberg@gmail.com
ufologi.net
Plassering: 2-61
Bransje: UFO

VEGA CAFE & RESTAURANT
Laila Karstensen
Akersgata 74
0180 Oslo
Mobil: 47921215
E-post: bakern_laila@hotmail.com
www.fairfood.no
Plassering: 7-19, 7-21
Bransje: Messerestaurant
VIDCOM MARKETING A/S
Peter Bengsch
Mosseveien 152
1172 Oslo
Tlf.: 22 28 59 65, mobil: 92468992
E-post: vidcompeter@gmail.com
www.vidcom.no
Plassering: 1-04, 1-06, 2-01, 2-02, 
2-00
Bransje: Massasje/massasjeutstyr, Helse 
og velvÊreprodukter

VIKING KRISTALL
Stig Nielsen
Gullregnsv‰gen 36
S-22 456 LUND, SVERIGE
Tlf.: 0046 46 13 29 02, mobil: 0046 
707186437 
E-post: vikingkristall@hotmail.com
www.vikingkristall.com/
Plassering: 5-04, 6-03
Bransje: Krystaller/steiner/ smykker, 
Kunst/kunsthÂndverk

VIKKAYS KRYSTALLER & 
T&C DITTRICH
Victoria Midling
Gamlegata
3810 Gvarv
Mobil: 97750886
E-post: vikkamidling@gmail.com
Plassering: 6-14, 6-16
Bransje: Krystaller/steiner/ smykker

POUL VINTHER
Mejerivej 18
DK-DK 5450 Otterup, DANMARK
Tlf.: 0045 64861869, mobil: +45 
21757669
E-post: poulvinther@smilemail.dk
www.poulvinther.com
Plassering: 4-54
Bransje: Lydterapi, Healing

VISJON
Øvre Slottsgt. 7
0157 Oslo
Tlf.: 22 33 84 00
E-post: abonnement@magasinetvi-
sjon.no
www.magasinetvisjon.no
Plassering: 5-04, 5-06, 6-03, 6-05
Bransje: Tidsskrift, Messearrang¯r, 
Selvutvikling

WHITE LOTUS - KATERINA 
ALVEID
Katerina Alveid
Bergkrystallen 11
1155 Oslo
Mobil: 97731001
E-post: whitelotus78@ymail.com
www.epla.no/shops/whitelotus
Plassering: 3-41
Bransje: Krystaller/steiner/ smykker, 
Kunst/kunsthåndverk

ELI WIUM
Eli Wium
Skogliveien 134
3047 Drammen
Tlf.: 82995055, mobil: 41908090
E-post: skogstroll36@hotmail.com
www.tarot.no/eli.html
Plassering: 9-53
Bransje: Klarsyn/synsk, Tarot/spådom

WWW.HILDEKARIN.NO
Hilde-Karin Stamneshagen
Erstad
5281 Valestrandsfossen
Tlf.: 91752751, mobil: 41131487
E-post: hildekarin.no@gmail.com
hildekarin.no
Plassering: 7-60
Bransje: Klarsyn, Healing

HENNING HAI LEE YANG
Skansen Terrasse 22
1062 Oslo
Mobil: 91638538
E-post: yangz@yangz.com
henninghaileeyang.com
Plassering: 8-44
Bransje: Astrologi, Håndanalyse/
Håndlesning

YOGAFERIE TIL ITALIA
Jon Otterbeck 
Hallingsgate 4B
0170 Oslo
Mobil: 92254060
E-post: jon@yogasenteret.com
yogasenteret.com
Plassering: 2-50
Bransje: Yoga/meditasjon, Reiser

YOUNG LIVING
Olof Liljestrˆm
Sjöhåla 150
S-442 71 Kärna, SVERIGE
Mobil: +46 706611355
E-post: olof_liljestrom@hotmail.com
ylwebsite.com/olof/essential-oils
Plassering: 1-02
Bransje: Helse og velværeprodukter, 
Aromaterapi, Naturprodukter

ÄNGSBACKA KURSGåRD
Anna Geiden
S-660 60 Molkom, SVERIGE
Tlf.: 0046 553 100 35
E-post: anna.geiden@angsbacka.se
www.angsbacka.se
Plassering: 1-27, 1-29
Bransje: Alternativt senter/Terapisen-
ter, Yoga/meditasjon
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Nye kull i Oslo og Bergen høsten 2015

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

Institutt for helhetsmedisin er en fagskole i alternativ behandling. Vi tilbyr to
komplette fagutdanninger - massasjeterapi og soneterapi. Utdanningene tilbys i
Oslo og Bergen og går over to år på deltid.

Med små klasser og kvalifiserte lærere har vi de siste 30 årene utdannet terapeuter
på et høyt faglig og etisk nivå.

Begge utdanningene er fagskolegodkjent. Dette gir en trygg ramme rundt
utdanningen og et godt grunnlag for videre karriere.

Studentene kan søke lån og stipend i Lånekassen.

Fagutdanning i soneterapi og massasjeterapi

KAFÉ- 
TORGET

Et rikt utvalg av økologisk, vegetarisk mat og 
raw food er en selvfølge på Den Store Alter
nativmessen. Her er noen av tilbyderne i vårt 
rikholdige mattorg!

 VEGA – variert vegetarisk mat
 FRISKE SMOOTHIES!
 SUNNE VEGETARBURGERE 
 THAIMAT 
 KRISHNAS KUISINE 
 VEGETARPIZZAER
 COMIDA VIVA  

 – gourmet rawfood 
 

PANELSAMTALE:
REINKARNASJON

Hva gjør tanken om reinkarnasjon med 
hvordan vi møter utfordringer i livet vi 
lever i dag? Kan reinkarnasjon bli et nytt 
dogme innenfor den moderne konfesjon
sløse religiøsiteten? Hva vet vi egentlig om 
reinkarnasjon?

 LISBETH SHALINI LIND
 
 HELGE HOGNESTAD

 
 ROALD PETTERSEN 

 SISSEL TVEDTE 

 INGE ÅS 
 
Ordstyrer: Eirik Svenke Solum 
(Redaktør Visjon)

Lørdag kl 14.00, Rom 4
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Vil du lære 

   Akupunktur på 1-2-3 ? 
1. 5-element loven, Østlig filosofi 5 timer
2. Kinesiologi, TFH 55 timer
3. Akupunktur 244 timer

Besøk oss på stand nr. 2-15. Mer info finnes på www.helbredi.no

INKASKOLEN
Hvis du er klar for å gjøre forandringer i livet ditt så
kan dette være skolen for deg.  Her vil du lære 
teknikker som har gjort sjamanene i Andes�ellene
mestere i å sanse og føle. Flere tusen år gamle
healingteknikker.  
8 langhelger (4 dager) i løpet av 2 år. 
Oppstart 12 - 15. november 2015

www.einartyholdt.no - ety@ety.no
Facebook/einartyholdt -  908 508 53

THETAHEALING
Kraftige healingteknikker som er i ferd med å 
revolusjonere begrepet healing og som du kan
bruke på deg selv eller andre.
Grunnkurs: Oslo   29. - 31. jan 2015
  Tønsberg 13. - 15. feb 2015
  Bergen  10. - 12. april 2015
  Trondheim 8. - 10. mai 2015

Intuitiv anatomi: Østlandet  4. juli – 19. juli 2015
Mer info om kurs �nnes på min webside. 

EINAR TYHOLDT
holder skole og kurs i healing

T R O N 
S Y V E R S E N

Stort utvalg i meditasjoner på norsk

Den perfekte musikken for:
• Meditasjon
• Stressmestring
• Alle former for terapi/behandlinger
• Healing
• Spa
• Venterom
• Søvnproblemer

www.tronmusic.no

SELGES 

OVER HELE 

VERDEN
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Englemalerier 

STAND 8-38 
  

 

Susanne Vive Høgsted 
ViveKunst 

+ 45 20 14 49 21- www.vivekunst.dk 
  

 

 

Lisa Regine Holst

Healer, klarsynt
Krystallhealing
Ser tidligere liv
Husrens
Dyretolk
KanaliseringKanalisering
Tlf: 99227176                Stand: Spiritualitet 3-61

  www.lysarbeider.no
Som distributør kan du drive 

din egen business, med ferdig 

kontor på web, markedsførings-

materiale, webshop og kontroll 

over eget team og inntjening. Vi 

søker etter flere gode ledere!

Et ONE-OF-A-KIND figurfor-

mende produkt, og en spesielt 

utviklet hudpleieserie som nærer 

kroppen din og kan forbedre 

din hudkvalitet samt former, 

strammer og definerer de 

kroppsområder som wrappes/

smøres.

Greg Hopkinson  - Boundless

Greg forteller sin brutalt ærlige, men sanne historie om 
hvordan en rå forretningsmann, opptatt av rikdom, sex, 

dop og alkohol, hoppet av karusellen, ble munk og 
fant fred og ubetinget kjærlighet…

Kom på foredraget hans 
Lørdag 22. november kl. 16 på rom 17,  

eller treff han på stand 1-11 hos Ishayaene!

 
Hør også introduksjonsforedrag av 

The Bright Path Norway om Ascension
Søndag 23. november kl. 16 på rom 10.

Fra internasjonal forretningsmann til moderne munk!

www.bundless.info  •  www.ishaya.no

IT WORKS! 
tilbyr unike, trygge og effektive, 

rene, organiske produkter. 

Vi holder foredrag på lørdag 

kl.14 og søndag kl.13. 

VELKOMMEN! www.magasinetvisjon.no

Besøk Visjon på nett!
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Magasinet Visjon har vært på markedet i over 20 år og er det fremste forumet i Norge for  
selvutvikling, helhetlig helse, økologi og spiritualitet. Som abonnent får du seks blader og betaler 
for fem. Fyll ut slippen og send inn – porto er betalt. Du kan også bestille abonnement på  
www.magasinetvisjon.no

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

E-post:

JA TAKK! Jeg bestiller 
et års abonnement på 
magasinet Visjon til 
kun kr 435,-

Abonnér på Visjon

Svarsending 0231
0090 Oslo

Magasinet
Visjon

FÅ SEKS 
NUMMER 

RETT HJEM, 
BETAL 

FOR FEM!


