The body heals with play,
the mind heals with laughter
and the spirit heals with joy.
– Proverb.

FESTIVALEN FOR HELE DEG
23.–25. NOVEMBER 2018
ÅPNINGSTIDER
Fredag 11–19
Lørdag 10–19
Søndag 10–18

BODY MIND SPIRIT arrangeres på Norges Varemesse, i kort gangavstand
fra Lillestrøm togstasjon. Rikelig med parkeringsplasser. 10 minutter med
tog fra Oslo S og Oslo Lufthavn Gardermoen.

WWW.BODYMINDSPIRIT.NO
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DET ER MED STOR GLEDE VI KAN ØNSKE VELKOMMEN TIL ÅRETS

BODY MIND SPIRIT FESTIVAL
– festivalen for hele deg

STERK UTENPÅ STERK INNI

Dette er et arrangement som vi er særlig stolte av, da det har vokst fram som
det beste av flere verdener. I vår vestlige tradisjon har vi i hundrevis av år delt
mennesker inn i hjerne, kropp og hjerte, og gjerne enda flere deler. Det helhetlige menneskesynet har til tider vært mangelvare.

VIBEKE KLEMETSEN

Festivalen og miljøet rundt den har hele tiden framsnakket det helhetlige perspektivet, og vi kan nå begynne å se resultater av denne trenden i samfunnet
vårt. Det er ikke lenger rart å være opptatt av miljøvern, det er ikke rart å være
opptatt av mindfulness og nærvær i eget liv, det er ikke rart å spise mer grønt,
eller å være på søken etter mening i tilværelsen. Yoga, akupunktur og vegetarmat er ord de fleste nå vet hva betyr.
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Langtidstrendene i Norge viser at flere og flere mennesker ønsker seg et lavere
tempo og mer tilstedeværelse, å gjøre det de brenner for, og et mindre kommersielt samfunn med mindre press om å være vellykket. Vi synes det er ganske passende at Body Mind Spirit går av stabelen samtidig med Black Friday.
Selv om du finner gode tilbud hos mange av våre fantastiske utstillere, finner
du ikke jaget som kjennetegner salget mange andre steder. PUST – er et av
fokusområdene våre – pust og kom tilbake til øyeblikket, her og nå.
På samme måte som våre handlinger og vårt nærvær påvirker omverdenen
og omvendt, står fysisk helse i nøye forbindelse med psykisk helse, og livssynet
vårt, uansett hvordan det er, har betydning for hvordan vi lever våre liv.
Med Body Mind Spirit Festival 2018 har vi hentet inn gode ambassadører fra
områdene Body, Mind og Spirit, og til sammen utgjør dette så klart en helhet!
Sannsynligvis er det noe her som tiltaler deg mer enn andre ting. Vi er alle ulike,
har ulikt fokus, også i forskjellige faser av livet. Og det er jo fint. Her er det lov
å være seg selv. Er det noe sted det er høyt under taket, så er det hos oss! Og,
som Jon Schau og TV-aksjonen har minnet oss på, vi er mindre alene når vi er
sammen. Ved å møtes, dele erfaringer og opplevelser som betyr noe for oss,
ordløst eller med ord, kan vi kanskje være med og skape et varmere samfunn.
Vi håper at du vil kose deg her, at du får akkurat det du trenger av påfyll eller
input. Gjennom mange av aktivitetene er det mulig selv å få erfare noe du kanskje er nysgjerrig på. Ikke ta andres opplevelser for god fisk. Ta sjansen og prøv
noe du har lyst til. Se hva som er riktig for akkurat deg, akkurat nå.
Vi ønsker deg en virkelig god helg på Body Mind Spirit 2018!

Anne og Therese
Body Mind Spirit Festival
Norges Varemesse

Pål-Esben Wanvig
FRA UTBRENTHET TIL OPPLYSTHET

YOUR BODY
is your castle

STERK UTENPÅ OG INNI MED FUNKYGINE
Under årets Body Mind Spirit Festival på Norges Varemesse på Lillestrøm kan du oppleve mer enn 200
foredrag og aktiviteter. Jørgine Massa Vasstrand, bedre kjent som Funkygine, er en av de du kan trene med.
Den nybakte mammaen har en av Norges mest populære treningsblogger. Lyst til å prøve? Økten kjennetegnes av kul egenvekttrening som passer for alle, og hun er opptatt av å lære bort enkle øvelser som kan
gjøres hjemme foran TV-en.
HOLISTISK TRENING MED ASHTANGA YOGA OG SOMA MOVE®
Hørt om SOMA MOVE®? Det er en svensk, helt ny treningsform som omfatter alle treningsbare aspekter,
som styrke, mobilitet, balanse, koordinasjon, spenst og kondisjon.

Foredrag med Pål-Esben
Fredag: Sal A kl. 16.

Lørdag: Sal C kl. 16.

av en vanskelig livssituasjon

Har du prøvd mye uten å få de resultatene du ønsker deg? Er du
klar for å endre dette? Du får høre om hvordan Pål-Esben benytter
en unik kombinasjon av vestlig skolemedisin, alternativ medisin,
healing samt urgamle metoder og filosofi for å hjelpe sine klienter
og studenter til å oppnå omfattende resultater. Dette kan også du
benytte for å finne årsaken og løsningene på dine problemer.

Lær kunsten å bryte ut

Forandre ditt liv på 90 dager!

Lær årsakene til at vi mislykkes med å forandre oss selv. Du vil få
en interessant og lettfattelig introduksjon til hvordan din hjerne
fungerer og hvorfor du har problemer på jobben, med din partner,
helse og med å finne tilbake til din sjels ønsker. Du vil også få en
introduksjon til effektive metoder for å kunne endre årsakene til
dine problemer slik at du kan skru av autopiloten og bli mer fri til å
leve det livet du selv ønsker!

Derfor blir du utbrent

Fredag: Sal A kl. 17.

- og slik finner du veien ut!

Føler du deg alltid sliten?

Slik finner du veien tilbake til livet!
I dette foredraget får du et innblikk i et unikt system for å hjelpe
utbrente og slitne mennesker til å bli friske igjen på en effektiv måte.
Vi ser nærmere på hva utbrenthet er, de viktigste årsakene og
hvordan vi finner ut om vi nærmer oss å bli utbrent eller er i en
tilstand av utbrenthet.

Lørdag sal A kl. 15 og søndag sal C kl. 14

Praktisk og effektiv sjamanisme
for det moderne mennesket

Søndag: Sal A kl. 15.

I dette foredraget får du et innblikk i et unikt system som
Pål-Esben har utviklet gjennom 15 år for å hjelpe utbrente og
slitne mennesker tilbake til livet igjen på en effektiv måte. Vi ser
nærmere på hva utbrenthet er, de viktigste årsakene og hvordan
du finner ut om du nærmer deg eller befinner deg i en tilstand av
utbrenthet. Du får også se den unike steg for steg løsningen for
å kunne bli frisk igjen.

ALLE kan lære å få fantastiske resultater med sjamanisme!
Pål-Esben viser deg hva sjamanisme er samt forklaring på mange
av mytene rundt sjamanismen. Hvilke resultater kan du oppnå?
Hvordan fordeler vil du ha på jobben og i privatlivet? Du få et
praktisk og objektivt målbart bevis på hvordan sjamanisme virker
gjennom en demonstrasjon av spontanhelbredelse med runene.

I 2003 møtte Pål-Esben Wanvig veggen og var nær ved å miste livet. På veien for å bli frisk har han samlet en
omfattende kunnskap gjennom mer enn 20.000 utdannings og erfaringstimer innen bla. sjamanisme, tradisjonell kinesisk
medisin, neuro- og adferdspsykologi og funksjonell medisin.
Hans oppsiktsvekkende resultater med klienter og studenter kommer gjennom hans unike måte å kombinere det beste
fra to verdener: Sivilingeniørens analytiske, kritiske og pragmatiske tenkemåte der det er kun synlige resultater som teller,
og sjamanens innsikt og tilgang til de universelle kreftene rundt oss som de fleste ignorerer.
Pål-Esben legger stor vekt på å oppnå raske, effektive og objektivt målbare resultater på alt han lærer bort.
I dag jobber han i Norge og flere andre land som profesjonell spirituell lærer, livsveileder, sjaman, runemester, journalist og
forfatter sammen med sin kone Maria (bildet ovenfor).

Man jobber med kroppen som eneste verktøy og timen foregår barbent på yogamatte. På timen går man
gjennom en uavbrutt serie med bevegelsesmønstre, som utfordrer både bevegelighet, stabilitet, balanse og
styrke. Flyt og kraft er sterke nøkkelord på timen, og fokuset er å arbeide med hele kroppen som en enhet.
En annen aktivitet du vil elske, er Ashtanga Yoga med Vibeke Klemetsen som arrangeres lørdag. Hele kroppen får kjørt seg, og du må jobbe med både styrke, fleksibilitet og utholdenhet. Etter timen sitter deltakerne
igjen med følelse av letthet og ro i både kropp og sinn. Gravid eller vondt i ryggen? Klemetsens økt passer
for absolutt alle, både nybegynnere og erfarne, så her er det bare til å klinke til og benytte seg av muligheten.
MAKS EFFEKT MED MINIMUM TRENING
Høres det ut som en drøm? Nei da! Yngvar Andersen, treningsinstruktør i programmet Puls på NRK, kjører
10-minutters økter på festivalen både fredag, lørdag og søndag. Du får noen smarte tips for hvordan du kan
snike inn litt ekstra aktivitet i en travel hverdag, og du trenger ikke engang ha med deg treningstøy for å delta.
På søndag har Andersen også en lengre økt som heter «Kom i form med minst mulig innsats» – en herlig
kombinasjon av foredrag og treningsøkt i ett!
HEMMELIGHETEN BAK FERSKPRESSET JUICE OG SUNT GODTERI
Carina Hultin Dahlmann er kjent som hele Norges juiceprinsesse. På Body Mind Spirit Festivalen viser hun
deg hvordan man lager himmelsk god juice i praksis. Still gjerne tørst – hun gir nemlig bort smaksprøver!
I løpet av helgen holder Carina tre foredrag; ett om ferskpresset juice, ett om sunn, plantebasert mat og ett
som handler magien i det italienske kjøkkenet. Om du heller har sansen for det søte liv, må du absolutt få
med deg foredragene til ernæringsrådgiverne Randi Eidsmo Flesjø og Linn Stokstad når de lager sunt godteri
på hovedscenen lørdag og søndag. De glade damene har selvsagt med seg både oppskrifter og smaksprøver.
RAW FOOD, RÅE FOREDRAG OG MATFILOSOFI I ETT STØRRE PERSPEKTIV
Gry Hammer er guruen på fermentering og kraftkoking i Norge, og ble kåret til årets matblogger år 2017. På
Body Mind Spirit Festival 23.–25. november snakker hun om mat, livet og det hele mennesket – rett og slett
hvordan det hele henger sammen. Fermentering og kombucha står på agendaen, pluss hvor viktig det er med
balanse mellom hvile og aktivitet for fordøyelsen.
Ine Wigernæs tok syv OL-gull i langrenn, duathlon og triathlon, og har en doktorgrad om stresshormoner og
overtrening. Etter Wigernæs sin mening, handler ikke god helse om avansert mat og komplisert trening, men
om overskudd og gode og enkle hverdagsvalg. Under hennes foredrag lørdag, får du vite mer om hvorfor
relasjoner, familie, trivsel, tillit og framtidstro har like mye å si for god helse som det trening og mat har.
Vil du heller lære å trylle på kjøkkenet selv, så er matkursene til Funky Fresh Foods geniale. Funky Fresh
Foods er et vegansk og raw konsept som lager mat med spennende smaker og sprakende farger. Gjennom
cafe-restaurant, kurs, kokebøker og festivaler sprer selskapet kunnskap om mat som kan lages uten unødvendig lidelser for dyr, mennesker og jordkloden.

// Ann-Sophie Stene

KEEP YOUR

MIND COOL

DU FÅR HJELP MED:
#Muskler og ledd
#Stress #Psykiske plager
#Nedstemthet #Utbrent
#Søvn #Smerter #Hud
#Fordøyelse #Overvekt
#Hodepine #Kvinneplager

STRESS NED MED SOMA MIND®
SOMA MIND® er en svensk, helt ny treningsform midt i blinken for deg som vil oppnå ro i hodet og fokus i tankene. I denne treningsøkten viser Eva Katrine Thomsen hvordan du skal gjøre bevegelighetsøvelser over hele
kroppen. Målet er å komme i en stemning som gjør det lettere å stresse ned og la tankene hvile.
MINDFULNESS OG INDRE RO MED LINN STOKKE
Linn Stokke er en av Norges mest profilerte foredragsholdere innen tema som oppmerksomt nærvær og mindfulness. Hun har studert og praktisert tilstedeværelsestrening og meditasjon i over 25 år, og på Body Mind
Spirit Festival 23.–25. november er budskapet: «Lev ditt beste liv hver dag – med enkel mindfulness». Målet med
mindfulness er å forbinde deg med styrken, kreativiteten og livsmotet ditt, og Stokke gir en fantastisk innføring i
mindfulness og lærer bort enkle teknikker du kan ta med deg hjem.

BEHANDLER.NO - ﬁnn din behandler
Velg kvaliﬁsert behandler og få hjelp - Landsdekkende behandleroversikt

Finn inspirasjon hos

AREOPAGOS OG KIRKEN
på Body Mind Spirit

DØDSKAFÉ
Seminar:
Lørdag klokken 12.00 i sal C.
Bevissthet om døden gjør livet
mer nærværende. Vi samtaler
om hva forventningen om å
skulle dø gjør med oss
– over en kaffekopp

LABYRINTVANDRING
OG LIVSMESTRING
Seminar:
Lørdag klokken 15.00 i rom 3.
Lær å lage og bruke labyrint
– en gående meditasjon med
oppmerksomt nærvær

PUSTEROM
i seksjonen Spirit:
Åpent hele helgen.
Et stille rom som inviterer
til ettertanke og meditasjon

HELINGSMESSE for jorden og
menneskeheten. Søndag klokken
13.00 i sal C. Gudstro gir kraft til
å kjempe for miljø og enhet med
alt levende! Musikk, liturgi og
bønn. Alle er velkomne uansett
åndelig ståsted

På areopagos sin stand i seksjonen Spirit: Tilbud om samtale, forbønn og velsignelse

Alle disse tilbudene er gratis

ETT RYDDIG SKRIVEBORD = ETT RYDDIG HODE
Er du lei av å rydde og lete etter ting? Vil du ha bedre økonomi, mindre stress, mer glede og overskudd i hverdagen? Da bør du få med deg inspirasjons-foredraget «De beste tingene i livet er ikke ting». Høsten 2016 fikk
NRK-profilen Yngvar Andersen, kjent som treningsinstruktør i programmet Puls, og hans kone Liv Loftesnes nok
av hverdagskaoset. De kvittet seg med ting de ikke var glad i eller trengte for å kunne leve enklere, gladere og
grønnere. Historien er blitt til bok og Lindmo-besøk, og under foredraget tipser de om hvor du konkret skal starte
for å sette fart på rydde-prosessen.
STERK HJERNE MED AKTIV KROPP
Visste du at en gåtur hver dag kan redusere risikoen for demens med inntil 50 %? Og at fysisk aktivitet påvirker
hjernen din mer enn kryssord og sudoku? De fleste vet at fysisk aktivitet er bra, og at det senker blodtrykket,
reduserer kolesterolnivået og bedrer blodsukkerreguleringen. Under sitt foredrag på Body Mind Spirit Festivalen
gir hjerneforsker og lege Ole Petter Hjelle en fascinerende innføring i hvorfor fysisk aktivitet er det beste du kan
gjøre for å holde ditt viktigste organ i form.
TOMMY STEINE OG PER ANDERS NORDENGEN OM PSYKISK HELSE
I løpet av livet vil svært mange av oss slite med psykisk helse. Det er faktisk like vanlig å ha vondt i følelsene som
å ha vondt i kroppen. Men, på samme måte som vi kan bli friske fra fysiske sykdommer, kan vi selvsagt også bli
bra igjen etter psykiske nedturer. Per Anders Nordengen er en av landets mest etterspurte foredragsholdere.
Han er kjent for sin muntlige fortellerform, og på Body Mind Spirit holder han et kåseri basert på boken «Psykt
bra, om å styrke den psykiske hverdagshelsen og om å stå oppreist også i ubehag. Også Tommy Steine og Morten
Nygård er på plass for å snakke om hvor viktig livet vårt og relasjonene våre er for helsen og velværet vårt.
Problemstillinger de tar seg gjennom, er for eksempel: Hva kan du gjøre for å ha et best mulig liv med deg selv,
og med andre? Hvordan kan vi med enkle grep endre oss så livet blir mer synkront med det vi ønsker? Hvordan
kan vi dempe stresset? Og ikke minst – hvordan får vi mindre uro i kroppen? Høsten 2017 gikk Tommy Steine på
den berømte veggen, og foredraget til gutta tar utgangspunkt i hans personlige erfaringer.
MØT PAMELA HILEY – NORGES UKRONEDE TAIJI-DRONNING
Lyst til å vite mer om taiji og qigong? På festivalen 23.–25. november kan du prøve taiji og qigong sammen med
Pamela Hiley, som har drevet Taiji-senteret i Oslo i snart 40 år. Taiji og qigong er beslektede kampsport- og
meditasjonsgrener fra Østen, og i løpet av økten får du innblikk i øvelser som gir fornyelse til kropp og sinn.
Taiji og qigong er noe en kan praktisere hele livet – og både unge og gamle er selvsagt hjertelig velkommen til å
møte Hiley og delta på hennes sessions på Norges Varemesse.
SUPER STRESSMESTRING MED MENTAL STYRKETRENING OG MEDITASJON
Gjennom helgen kan du dykke ned i mange teknikker for hvordan du kan mestre stress og press i hverdagen.
Her finnes alt fra aromaterapi, mental styrketrening, meditasjon og mindfulness. Eva Sørung fra RAW Trening
holder foredrag om hvordan vi kan ta ut mer av potensialet vårt og bli mer motstandsdyktig mot stress. Eller
hva med latter-yoga, der du kan la magemuskler og ansiktsmuskler løse opp i en hjertelig smittende latter?
Life coach Sophia Lea introduserer oss til et nytt begrep: mental forstoppelse – og hvordan vi ved hjelp av mindfulness kan få flyt i tankene igjen, stresse mindre og åpne for livets magiske muligheter.

// Ann-Sophie Stene

SOFT SPORT
Miljøvennlige plagg i Tencel®
suger fukt og tørker raskt, med
litt ull som luner. Og så hindrer
det bakterievekst - helt naturlig.
Bjørk ® er et norsk merke med klær inspirert
av yoga og det enkle, skandinaviske uttrykket.
Komfortable og autentiske plagg for deg som
pendler mellom å være urban og aktiv. Og som
verdsetter rettferdig handel og bærekraft.
Bjørk®s kolleksjon består av myke og lette tilog-fra plagg. Lag på lag av fleksible klær som
kan brukes på trening, tur eller et kafébesøk.
Rett fra det ene til det andre.

RYDDESALG!
NORSK DESIGN
BÆREKRAFTIG
RETTFERDIG

Vi har et stativ med gode tilbud
på fjorårets kolleksjon.

Velkommen til
stand 276- B3
WWW.BJORKSTUDIO.NO

get in touch with

YOUR SPIRIT
UTFORSK STYRKEN I DIN SENSITIVITET MED SOULSPRING
Bli med Märtha Louise og Elisabeth Nordeng i Soulspring på foredrag fredag og videreføring som lengre
workshop på lørdag. Slitsomt, eller tegn på svakhet å være følsom og sensitiv? Å neida. Følsomheten er en
styrke, og her kan du lære å bruke den til din fordel. OBS: Dette er en av de siste mulighetene til å møte Soulspring før de avvikler sitt samarbeid våren 2019.
MEDITASJON MED LILLI BENDRISS FRA ÅNDENES MAKT
Hvor mange av oss er det ikke som har blitt fascinert av Lilli Bendriss i TV-programmet Åndenes Makt på TV3?
Gjennom skjermen har hun bidratt til større åpenhet rundt åndelige og oversanselige fenomener, og på festivalen 23.-25. november holder hun to ulike foredrag pluss en eksklusiv kurssamling på søndag. Om du har lyst
på innblikk i tema som meditasjon og transekanalisering og er åpen for å tenke litt «utenom boksen»,
er Bendriss sin humoristiske, lune og dyktige tilnærming det perfekte stedet å starte.
MØT KLARSYNTE MICHAEL WINGER
Et av de beste eksemplene på at det fins mer mellom himmel og jord enn en skulle tro, er klarsynte Michael
Winger. Han samarbeider med politi og pårørende i savnet-saker, og har deltatt i et forskningsprosjekt om klarsyn og i dokumentar-serien «Åndenes makt» på TV Norge. Under foredraget på Body Mind Spirit vil han fortelle
om arbeidet sitt med savnet-saker, og gi et innblikk i hvordan de jobber i TV-programmet. Tilhørerne vil dessuten
få høre om Jeg ser deg-akademiet. Sammen med kollega Guro E. Johansen, healer og intuitiv veileder, grunnla
Michael i 2017 akademiet som tilbyr kurs og undervisning i klarsyn, intuisjon, healing og personlig utvikling.
NYSGJERRIG PÅ TIDLIGERE LIV?
Steve Burgess er hypnoterapeut og jobber med tidligere liv. I foredraget sitt forteller han om healingkraften
som finnes i past life therapy, basert på sine 25 års erfaring. Han forteller hvordan regresjon virker, og gir
mange eksempler på hva folk har opplevd i regresjon.

Hvite Ørn
er en medlemsorganisasjon som jobber med
å forbedre psykiske helsetjenester i Norge.
Vi er opptatt av hele mennesket og mener
at alle mennesker har en sjelelig potensial.
Hvite Ørn jobber for valgfrihet når det gjelder
behandling. Vi har vært en sterk pådriver
for å få etablert medikamentfrie enheter i
Norge og jobber nå med å følge opp dette. Vi
er i en posisjon der vi deltar i utviklingen av
fremtidens psykiatri. Vil du støtte eller vite
mer om Hvite Ørns arbeid? Kom da gjerne
innom vår standplass nr. 266 eller på et av våre
foredrag på festivalen.
Medlemskap koster bare 100 kr i året.
Meld deg gjerne inn på www.hviteorn.no.
Telefon: 481 84 801
E-post: post@hviteorn.no

For deg som vil oppleve det selv, har Steve en lengre workshop som krever påmelding, hvor du kan bli med på
en reise innover, og kanskje gjenoppleve noen av dine tidligere liv. Foredragene foregår på engelsk.
TANTRA OG SENSUALITET
I flere tradisjoner har den seksuelle energien vært forent med det åndelige, og på Body Mind Spirit kan du
høre mer om dette. Shalini Lind, med mange års fartstid som lærer innen personlig utvikling, holder foredrag
om tantra og balansen mellom det feminine og det maskuline. På standen til Inner Life kan du få en smakebit
av tantramassasje.
Grunnleggerne av Sacred Womb Festival i Sverige underviser i øvelser for deg som kvinne, som styrker din
feminine kraft. Hajnalka fra Sacred Womb Festival holder også en dele-sirkel om kvinnelig seksualitet – kun for
kvinner – i trygghet og søsterskap. Annie Tønnesen, stress coach og sexologistudent på andre året holder foredrag om hvordan man kan forbedre sin seksuelle helse og livskvalitet. IKYA-akademiet har også spennende
foredrag og informasjon om tantra og hellig seksualitet gjennom helgen.
PRØV GRUPPEHEALING MED MAS SAJADY
Mas Sajady er healer, og Body Mind Spirit Festival 23.-25. november er årsaken til at han tar turen til Skandinavia
for aller første gang. Det sies at Sajady har en evne til å tre utenfor tid og rom, og han jobber med frigjøring
fra fastlåste mønstre innenfor mange områder i livet til klienten – for eksempel relasjoner, helse og økonomi.
På Body Mind Spirit Festival tilbyr Mas Sajady gruppehealing-sesjoner på standen sin, pluss workshops som er
åpne for alle. I tillegg skal han avholde en gratis gruppe-healing-sesjon for barn og unge. Samtlige foredrag og
workshops med Sajady foregår på engelsk.
SJEL OG SPENNENDE VERKTØY
På festivalen er det også mange andre spennende tilbud, som dyrekommunikasjon, sjel-til-sjel-kommunikasjon, orakelkort og tarot, astrologi, numerologi, krystallterapi og spirituelle bøker. Get in touch with your SPIRIT.

// Ann-Sophie Stene

SONG OF SILENCE
– WELCOME TO THE SONG OF SILENCE
ART EXHIBITION!
«Mother Nature is the greatest artist and
water is one of her favorite brushes. The
element of water alters our vision and impressions. Known forms transition into new,
unique and often startling creations, often
beyond our expectations»
– Rico Besserdich
Song of Silence is an art book that will take
you on a journey into the essential, ineffable beauty of the mighty element, water.
97 people from 47 different countries contributed their personal thoughts about the
beauty and importance of the element that
unites as all, water. Their words are visualized by artful images of water.
Divers, artists, philosophers, craftsmen,
fishermen, housewifes, children, conservationists, medics, bank directors and many
more were involved. Several Nobel laureates such as His Holiness the Dalai Lama, His
Excellency José Ramos-Horta, Dr. Tawakkol
Karman, Sir John B. Gurdon and Professor
May-Britt Moser contributed their words,
other contributors are Eckhart Tolle, Lynn
Funkhouser, Ernie Brooks, Marty Snyderman, Dean Kamen, Monica Green, Ricardo
Donoso, His Excellency Jose Goni, Gunilla
Lundgren and many more.

SONG OF SILENCE
Welcome to the Song of Silence Art Exhibition!

Arts, science and philosophy worked together hand in hand to create a positive
universal message about about the element that unites all living beings on Planet
Earth, water. The potential of reflecting the
relationship between mankind and water,
building bridges between societies, cultures and countries, uniting people and awakening a greater environmental awareness;
this is the goal.
We all are water, and water is us.

Utstillingen finner du i hall B på stand nummer 291. Alle bildene som
er utstilt selges på festivalen til gunstige priser. Under festivaldagene vil
Pamela Hiley ha taiji blant bildene til Song of Silence.

Song of Silence was officially released
November 2017 in the Nobel Museum,
Stockholm/Sweden.

ABOUT THE ARTIST
Rico Besserdich, born 1968 in Germany,
is an independent photography artist
and visual philosopher specialized on
«Aquatic Imaging», the art of imaging
utilising water as the key element of
expression.
He was a lecturer for artistic underwater photography at the SAAR Academy
of Fine Arts, Germany, and served as
judge at various international photography contests. In the year 2011 he
was awarded World Champion of
Underwater Photography.
Rico is furthermore a professional
diver/scuba-diving instructor with the
senior rank of Course Director. He
has performed more than 5000 dives,
exploring oceans, rivers and lakes all
around the world.
His mission to raise awareness for the
importance of water earned him recognition by the NOBEL Organisation, the
United Nations, the Swedish Parliament,
among others. In 2018 he celebrates his
40th anniversary of being involved in
photographic arts.

UTSTILLERE
A

659 ADELE LEYHA
www.aandekommunikasjon.com
121 ALPAKKA MALLA
www.alpakkamalla.mamutweb.com
568 AMOUSCHKA
aMouschka Kraftsmykker
FreeYourself Krystaltrommer
www.amouschka.dk
122 ANGEL ELISE DESIGN
www.aedesign.no
600 ANNABELLA PALM HEALING
www.annabella.se
588 ANN-CHARLOTTE OKSANEN
www.facebook.com/anncharlotte.oksanen.1
630 ANNES TAROT & FENG SHUI
www.tarotnorge.net, www.midjeveske.com

500 DET NORSKE HEALERFORBUNDET
www.healerforbundet.no

642 HEALER ESPEN LUND
www.healer-espenlund.com

505 LIONHEART TRAINING
www.lionheart-training.com

508 NORSK SPIRITUALIST FORENING
509 www.spiritualist.no

602 SIGRUNN SELE
www.facebook.com/sigrunn.sele

254 DOULASKOLEN OG DOULASENTERET
www.doulaskolen.no

644 HEALER UNNI STAVRAN
www.sariel.no/butikk/artikler/
vare-behandlere/unni-stavran

625 LISAS HELHETSTERAPI

648 NORSK SPIRITUELT AKADEMI
www.mindbodyspirit.no

409 SIRUPSTYNNKAKEBAKERIET
www.facebook.com/Sirupstynnkake

340 NORSK TAIJI-SENTER
www.taiji.no

616 SJAMANISTISK FORBUND
www.sjamanforbundet.no

107 NORSKE NATURTERAPEUTERS
108 HOVEDORGANISASJON
www.nnh.no

198 SOLI CENTRUM

611 DRAGONWOOD
www.dragonwood.no
243 DRØMMEBRUKET AS
www.intelligentdreaming.no

E

550 ELISABETH LIAN, 550
www.elisabethlian.no
161 ELLEN VAHR
www.ellenvahr.no
272 ELYSE SPIRITUAL JEWELLERY
Glimre Smykker Nina Furu
www.elysespiritual.com
654 ENNEAD
www.ennead.no
247 ESSENTIA NOBILIS
essentianobilis.nl

148 ANNIEONE – TRENING I NATUREN
www.annieone.no

562 ET KURS OM KJÆRLIGHET OG I MIRAKLER
A course of love
www.courseoflove.com

545 AREOPAGOS / PUSTEROM
547 www.areopagos. org
559

534 EVANGELIEHUSET ROMERIKE
www.evhuset.no

248 AROMASENSE
www.aromasense.no

186 EVO + SNØ
www.evofitness.no

151 ATLASKORRIGERING ENGELHEART
Waltraud Wagner Amundsen As
www.atlas-korrigering.no		
631 AURA-CHAKRA FOTO
www.johncalmar.dk
504 AURA-VISJON, 504
www.aura-visjon.com

B

533 BAHA’I-SAMFUNNET I OSLO
www.bahai.no/oslo
350 BE YOGA
www.beyoga.no
530 BERIT LILLIAN LUND
Facebook: Liljanas
503 BIO FRISK, 503
573 BIOFOTONER & HELSE, KRYSTALLSENG
Wenche Karlsen
www.biofoton.no, www.wenchekarlsen.no
276 BJØRK STUDIO
www.bjorkstudio.no
290 BODY MIND SPIRIT FESTIVAL
www.bodymindspiritfestival.no

F

168 COLOURSCOPE, DIN FARGE-REISE
GJENNOM LIVET www.colourscope.com

277 ILIANA AKADEMIET
www.iliana.no
109 INDIGO YUBARI
www.indigoyubari.com
594 INNERLIFE AKADEMIET
www.aruna.no

192 MASSASJEBUTIKKEN
Massasjebutikken
www.massasjebutikken.no
395 MAYA KOMPANY AS
Maya Kompany AS		

643 IRIS HOLMENES
irisfotsoneoghypnoterapi.com

532 MIND BODY SPIRIT
OSLO SPIRITUAL SOCIETY
www.mindbodyspirit.no

J

404 FRAGRANCE OF THE HEART CAFÉ
www.fragrance.no

590 JANNE VIKTIL

241 FREDLOVES & STAR NATION
Rivelsrud Consulting AS
www.starnation.no
		
346 FUNKY FRESH FOODS
www.funkyfreshfoods.no

319 JON SCHAU
www.jonschau.com

G

219 GODFOT SCANDINAVIA
www.godfot.no
1.

FOAJÉ

GONG ON THE WAY
Universi AS
www.shop.gongontheway.way

282 JOMFRUREISER
www.jomfrureiser.no

100 JUNG SHIM
www.jungshim.no

601

259 GUNALIGHT AS
Akulight AS
www.gunalight.no

581

275 GURUS AS
www.guruseurope.com

H

327 HADELAND FOLKEHØGSKOLE
www.hadelandfhs.no

352 MOVEMENTARTS & WILD WOMAN CIRCLE,
www.movementarts.no
www.wildwomancircle.no
578 MYSTIC DREAMER
www.mysticdreamer.no

N

670 NAOMI SOL NATURTERAPI
www.home.no.net/naomisol

KARMAHOROSKOP
624 www.karmahoroskop.no

222 NATUR-IMPORT AS
www.naturimport.no

674 KNUT ARVID JOHNSEN		

169 NED I VEKT - HYPNOTERAPI - ERNÆRING
Liv S. Endal
www.livendal.no

551 KUNDAN ROCKSTAD
www.palmreading.no

L

255 LA LIFESTYLE
www.lalifestyle.no
325 LATTERYOGA
Herdis Dyvik – Finn din egen kraft!
www.herdis.info

208 PROPOLIFE
www.propolife.no
103 PURE GOLD CBD OLJE (Hemp the Miracle Plant)
Heidi Wiese
www.helseogyoga.no

R

155 RAMAYANA NORWAY

KARITA F		

181 GREEN SPIRIT AS
www.greenspirit.no

634 POWER OF NATURE
		
506 PRINSESSE SLOTTET
www.prinsesse-slottet.dk

309 MIRIMACRAME
www.etsy.com/no-en/shop/MiriMacrame

300 NATURES DESIGN
Døvigen AS
www.naturesdesign.no

626 KRYSTALLEN
Chriss Iren Grenstadbakk
www.krystallen.net

628 PLEIADIAN LIGHTWORK
Insight In Light
www.diamondheartsoflight.com

511 RAINBOW REIKI NORGE
www.rainbowreiki.no

238 NATURENS MANGFOLD AS
www.naturensmangfold.no

563 GRAL-NORDEN
Förlag Gral-Norden
www.gralsbudskap.org

510 PHIL PHILLIPS
www.guidinglight.no

190 MIMIS AS
mimis.no

K

KANU NATUR – KOSMETIKKPRODUKTER
154 www.kanunatur.no

P

671 PAUL’S HEALING KRYSTALLER

304 FORELDRELIVET
www.foreldrelivet.no

394 J & P FOODS AS
		
200 JAN ERIK FALLAAS

184 OHLI
Ohli OÜ
www.ohli.life

322 MASALAMAGIC INSPIRASJON OG EVENT
www.masalamagic.com

105 MEMIRA AS
www.memira.no

117 FOREVER LIVING PRODUCTS
Irene Fahre - Helse, skjønnhet og velvære
www.myaloevera.no/irene-fahre

O

295 OH YES AS
www.ohyes.no

598 MAS SAJADY INC. – BE LIMITLESS
www.massajady.com

280 INTUISJONSSKOLEN
www.intuisjonsskolen.no

260 FOREVER LIFESTYLE AS
www.aloevera4all.no

231 NUNÉMONÉ
I-Audience ltd
nunemone.com

128 PARAISO DA VIDA RETREAT &
COMMUNITY – LIVETS PARADIS
www.paraisodavida.com

536 FLAMMEHUSET DYRETOLKSKOLE
www.flammehuset.com

610 CRYSTALBUTIKKEN
Instagram: @anneilertsen

305 DESIGN ÅSA
Aspea Systems AB
www.designasa.se

I

228 IKYA (IKYA CLINIC, IKYA
264 MEDITATION, IKYA TANTRA, IKYA HEALING)
www.ikya.org

311 MARIKE STASSAR TRANSFORMATIONAL
COACH, TEACHER & AUTHOR
Amarita AS
www.marikestassar.com

577 MEDIUM
www.mittmedium.no

308 GRYTA SANSERI
www.grytasanseri.no

DEN HVITE HUND – ETISK AKADEMI
www.denhvitehund.no

266 HVITE ØRN NORGE
www.hviteorn.no

554 MARIA – HÅNDANALYSE
www.maria-betterliving.no

646 INSE DINA MÖJLIGHETER
www.insedina.se

170 CRYSTAL WATER AS
Frost Water AS
www.crystal-water.com

D

502 HOLISTISK FORBUND
www.holisme.no

520 MARCELLO HAUGENS VENNER
www.marcellohaugen.no

226 FEELGOOD LIFESTYLE
www.feelgood-lifestyle.no

620 GEMSTORE.NO
Ammifrej
www.silverstore.no

297 CARINA H. DAHLMANN
www.juicydrops.no

345 HUMAN DESIGN SYSTEM NORWAY
bevisstbedrift.no

377 MANUMU BOKHANDEL
www.primstaven.net

108 MEDICA ALBENA/ALBENA RESORT
www.albena.bg, www.medica-albena.com

101 BOWEN NORGE
www.bowennorge.no

658 CATHRINE AXELSSONS HOLISTICS
www.catrine-axelsson-holistics.se

341 HIYOGA CLASSES
www.hiyoga.no

M

320 MAGASINET VISJON
Visionworks AS
www.magasinetvisjon.no

619 INNERLIFE TANTRISK MASSASJE
InnerLifeSenteret i Oslo
www.innerlifeoslo.no

110 GANO.NO
www.gano.no

564 CASSANDRA DUCHENAUD
– PSYCHOENERGETIC THERAPY
www.cassandraduchenaud.com

623 HENNING HAI LEE YANG
www.facebook.com/henninghailee.yang

147 LIV OG YNGVAR AS
www.livogyngvar.no

303 FALUN GONG NORGE
www.falundafa.no

333 BOKKLUBBEN ENERGICA
www.energica.no

C

571 HEALINGWELL
www.healingwell.no

246 NEO FOLGEROE AS
www.neofolgeroe.no
170 NEUROWAVE AS
www.neurowave.no
677 NINA TORP
www.ninatorp.no
392 NINE LIVES YOGA
www.ninelivesyoga.co.uk

146 RAW TRENING
www.rawtrening.no
265 REDUSER STRESS AS
www.reduserstress.no
301 REGRESJONSTERAPI MED HEALING AV
KROPPSMINNER, TANKER OG FØLELSER
Ny Innsikt
www.regresjonsterapeut.com

115 SOPHIA LEA ASTRO-COACHING
OG MINDFULNESS
www.sophialea.no
523 SOUL ENERGY IN MOTION
www.facebook.com/soulenergyinmotion.org
584 STEINMANNEN		
283 SVENSKA HÄLSOSENTER
		

T

543 T.H.E CREATOR
Det 8. Under AS
www.thecreator.no
553 TAROT OG KUNSTTERAPI
225 TENA & JOBST
Essity Norway AS
(tidl SCA Hygiene Products AS)
www.essity.com
310 THE HAPPINESS COMPANY AS
		
345 THE YIN JOURNEY
Facebook: The Yin Journey
132 THERMOFIT
KM Trading & Ingrids Agentur AS
www.thermofit.no
635 THOMAS NILSSON
MEDICINSK QI TERAPEUT
OCH SPIRITUELL VÄGLEDNING
www.n-son.se

U

294 UR KRAFT OG KOLONIAL
GRY HAMMER
www.urkolonial.no, www.gryhammer.no

V

270 VIDCOM MARKETING AS
262 www.vidcom.no
569 VIKINGKORT
Eli Wium
www.facebook.com/Vikingkort
230 VIKKAS VERKSTED – DREAMSTONES
www.vikkas-verksted.net
224 VITABILITY AS
www.altshop.no

236 RIKKE
www.rikkewestby.com

234 VIVI CONNORS ART
Instagram: @viviconnors

515 RISØR STEINSENTER
www.facebook.com/norsksteinsenterbutikkrisor

271 VPDRUMS
www.vpdrums.com

540 ROM FOR HELBREDELSE
Oslo Vineyard
www.oslo.vineyard.no
531 ROMETRIS DAVIS-WRIGHT
www.rometris.com
296 RØTTER ST. HAUGEN
www.roetter.no

S

316 SACRED WOMB FESTIVAL
Hajnalka Makk
www.hajnalkamakk.com
129 SAFI GEMS &
MINERALS GOTHENBURG
650 SAHAJA YOGA
www.sahajayoga.no

357 NOAH – FOR DYRS RETTIGHETER
www.dyrsrettigheter.no

570 SANTARA KROPP OG SJEL
Almestrand
www.santara.no

180 LIFE ALIGNMENT
www.life-alignment.com

143 NORGES MASSASJEFORBUND
www.massasjeforbundet.no

666 SARIEL
www.sariel.no

649 LILLI BENDRISS
www.lillibendriss.com

637 NORSK ASTROLOGISK FORENING
www.astrologiskforening.no

552 SHARE INTERNATIONAL NORGE
www.shareno.net

W

519 WENCHE TØMMERVIK
Wenche Tømmervik Ringvirkning
www.tommervik.no
405 WILD FIRE FOODS AS
www.wildfirefoods.no
673 WINGER AS
www.michael-winger.com

28

Y

YURT NORGE
Ambiose Design
www.yurt.no

678 YVETTE WESTRUM & 2INSPIRED
www.yvettewestrum.webnode.com

Z

250 ZERO GRAVITY SKIN
www.zerogravityskin.com

PSSST!

Bla om for å finne den standen
du ønsker å besøke på kartet!

OLE PETTER
HJELLE

MÄRTHA & ELISABETH

FREDAG

23. NOVEMBER
LINN STOKKE
PAMELA
HILEY

MAS SAJADY

LENE
ALEXANDRA

FREDAG 23. NOVEMBER
11.00–11.30
STERK

12.00–12.45
STERK

ÅPNINGSSEREMONI
// Body Mind Spirit Festival, Cat Duval/Nine Lives Yoga

STAND FOAJÉ

11.00–19.00
STAND 392

11.00–19.00
STAND 291

GONG ON THE WAY

SAL E

// Mats Graf, Karina Hornseth, Hale Tasli, Inge Joar Holsen
Individuelle gongbad med GONG ON THE WAY i foajé ved STERK og CHILL. Dykk inn i en klangverden der ulike
lydimpulser vil treffe helt forskjellige deler av bevisstheten din. Det gir stimulasjon, tilstedeværelse og avspenning
til så mye av alt du er. Velkommen til en magisk opplevelse!

STAND 181

// Cat Duval, Nine Lives Yoga

12.00–12.45

Nine Lives Yoga med Cat Duval & crew tilbyr Silent Disco under hele festivalen. Enkelt forklart så er det en form
for sosial yoga med hodetelefoner. Det handler om å danse, uttrykke seg, slippe seg løs, riste av seg frykt og ha
det morsomt! Denne aktiviteten byr festivalen – velkommen til en opplevelse utenom det vanlige!

ROM 1

INTERMITTENT PLANTING OF SEEDS OF SILENCE THROUGHOUT THE WEEKEND
// Norsk Taiji Senter, Pamela Hiley
Under festivaldagene vil Pamela Hiley ha taiji blant bildene til Song of Silence, som stilles ut på stand 291.
Song of Silence utstillingen til Rico Besserdich inneholder noen utvalgte kunstverk fra boken Song of Silence.

12.00–12.45
LEV

GRATIS ØKOLOGISK OG VEGANSK MAKEUP MED GREEN SPIRIT
// Green Spirit

SAL C
SAL B

SKOLEPROSJEKTET: DU ER GOD!
// Body Mind Spirit Festival, Inge Ås
11.30–12.30: Om skoleprosjektet: Du er god!
Jobber du med barn og unge? Hør Inge Ås fortelle om DU ER GOD prosjektet, et samarbeid mellom ILIANA
akademiet og Mosjøen Videregående Skole. Livsmestring skal inn i skolen, og hvordan kan vi best mulig gi barn
og ungdom støtte og kunnskap om å mestre eget liv?

12.00–12.45
ROM 6

12.30–13.30: Om verktøyene fra skoleprosjektet
Vil du oppleve noen av verktøyene fra DU ER GOD prosjektet? Kom og hør og vær med på en visualisering og en
gruppesamtale om nyttige metoder innen livsmestring, som nå skal inn i skolens læreplan fra 2020. Inge Ås fra
ILIANA akademiet er fagansvarlig for prosjektet.

12.00–12.45
SMAK

18 //

// Herdis Dyvik

12.00–12.45

INSPIRASJON OG SMAKSPRØVER FRA FUNKY FRESH FOODS

ROM 2

// Funky Fresh Foods, Josefine Andrén
Funky Fresh Foods er et vegansk og raw kjøkkenkonsept som lager mat med spennede smaker og sprakende farger. Gjennom vår kafé & restaurant, kurser og festivaler bidrar vi til å spre kunnskap om mat som kan lages uten
unødvendig lidelser for dyr, mennesker og planeten vår. Josefine Andrén viser frem enkle og fristende måter å
spise mer grønt på. Det bys på smakprøver på en deilig pesto, en annerledes salat og god dessert.

body		

mind		

spirit

P
U
S
T

Vi har tatt livet alvorlig lenge nok, - nå er det på tide å ta latteren på alvor!» Madan Kataria, lege og grunnlegger
av Latter Yoga. En dag uten latter er en bortkastet dag, og et smil er det vakreste smykke du kan bære! Helga
Dokka og Herdis Dyvik er utnevnt til LatterYoga-ambassadører i Norge og tilbyr kurs/foredrag om Latteryoga og
livsglede. Vitenskapelig forskning viser at smil og latter reduserer stress, muskelspenninger, beskytter hjertet,
bedrer humøret og immunsystemet. LatterYoga er et unikt konsept med enkle øvelser der alle kan le, selv uten
bruk av humor.

NORRØN SPÅDOMSKUNST MED ELI OG MORTEN WIUM
// Eli og Morten Wium

Eli og Morten Wium fra Vikingkort holder et nytt foredrag om den kulturelle arven fra våre forfedre; Spådom.
For vikingene var spådomskunst en viktig del av livet og hverdagen. Det var ikke bare volver og gydjer som hadde
magiske evner, det hadde smeden også. Eli er født klarsynt og har laget vikingkortene. Morten er smed, høvding og
har mange år bak seg i vikingmiljøet. Mange av verdiene og tankemåten vi finner i alternativmiljøet i dag stammer
fra tiden før Norden ble kristnet. Morten og Eli vil formidle bruken av av de norrøne symboler og vikingkortene.

INTUISJON OG VALG
// Grethe Holtan

Evnen til å ta gode beslutninger kan være en utfordrende prosess. Det som er riktig etter ”boken” eller det andre
mener, trenger ikke å være riktig for deg. Bli med med Grethe Holtan, coach, forfatter og leder av Intuisjonsskolen,
på et spennende foredrag om hvordan intuisjonen sammen med fakta kan gi deg de rette svarene eller nye veier til
de riktige svarene. Bli bevisst på hvor fort du ønsker å gå i denne prosessen.

Green Spirit tilbyr gratis mini makeover med økologisk og vegansk makeup på stand nr. 181 under hele festivalen.

12.00–12.45
11.30–13.30

LATTERYOGA

NINE LIVES YOGA SILENT DISCO

”Mother Nature is the greatest artist and water is one of her favorite brushes. The element of water alters our vision and impressions. 		
Known forms transition into new, unique and often startling creations, often beyond our expectations.’ — Rico Besserdich”.

11.00–19.00

// Annette Thygesen

Behind most contemporary styles of yoga lies a ancient and deep Indian philosophical tradition. In her classes,
Annette conveys the highlights of the yoga philosophy, integrating the philosophical concepts and theories into
practice and real life itself. Her overall aim is to create awareness of and spark a genuine interest in the yoga
philosophy in practitioners of yoga. Annette’s style of teaching makes somewhat difficult philosophical concepts inspiring and easily accessible to the modern yoga student. To anchor the philosophical theory with yoga
practice, she will guides participants through pranayama and a sample of light asanas towards the end of the
class. Annette is a lead instructor in HiYoga’s Teacher Training Program.

Nine Lives Yoga med Cat Duval & crew åpner Body Mind Spirit festival med show!

12.00–12.45
11.00–19.00

YOGA PHILOSOPHY BY ANNETTE THYGESEN

SAMISK HELBREDELSE MED DEMONSTRASJON OG KANALISERING
// Janne Viktil

Medium Janne Viktil tar kontakt med den andre siden. Janne er samisk og gir tradisjonell helbredelse, kalt læsing,
en evne hun har nedarvet av sin far. Janne er også dyretolk, og kontakter dine kjæledyr både her og på den andre
siden. Det vil bli kanalisering til frivillig i salen.

IKYA TANTRA™ HVORDAN FINNE DIN PERFEKTE MATCH?
// IKYA, Marie Minagawa, Marja Skogland

Visste du at ditt fysiske DNA er den perfekte matchen til ditt spirituelle DNA? Som livsform er du helt unik og du
har en helt egen signatur. Lær mer om hvordan du kan slippe taket til de sosiale og kulturelle programmeringene,
og utforske, utfolde og inkarnere mer av det du egentlig er!

DRØMMEN OM Å EIE DIN DEL AV PARADIS – DIN EKSOTISKE DRØMMEHYTTE
// Kjetil Dreyer, Paraiso da Vida Retreat & community

En sjelden gang i livet får man muligheter som kan forandre livet til det bedre for alltid! 29 nordmenn har allerede
blitt med i vårt vakre eco-community i Parà, Amazonas Brazil, som er kjent for sine hvite strender, eksotiske dyreliv
og vakre flora. Området heter Paraiso da Vida, som betyr livets paradis. Her vil vi søke helhetlig helse for kropp,
sinn og sjel, med ren luft, all infrastruktur og flere fellesbygg. Vi har vårt eget off grid, state of the artsolcellesystem.
Også mulig å bli deleier. Her får du alt du trenger å vite slik at DU også kan bli med å realisere DINE drømmer.

FREDAG 23. NOVEMBER
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12.00–12.45
SAL A

12.00–12.45
ROM 3

12.00–12.45
ROM 7

12.00–12.45
ROM 4

12.00–12.45
ROM 8

12.00–12.45
ROM 5

12.00–12.45
SAL F

13.00–13.45
SAL D

20 //

VIVATION – BREATHWORK

13.00–13.45

// Elisabeth Finocchiaro
Circular breath and relaxation, pleasure and joy. Breathing into the most pleasurable, or strongest place in the
body. Elisabeth Finocchiaro, breathworker from Uplift Events will guide through an unique breathing session.
Vivation is a practice where we use circular breath, attention to details, willingness and relaxation to integrate our
process in the most pleasurable and enjoyable way possible.

AURA SEANSE MED PAUL-ARVE BUSKUM

SMAK

13.00–14.30

// Paul-Arve Buskum

SAL C

Få innblikk i auraens farger – chakraene – hvordan auraen oppfører seg – auraens kjennetegn med mer.

EN AROMATISK DAG
// Essentia Nobilis, Jonathan Benavides
Aromaterapi er en holistisk vitenskap som er anvendelig til mange formål i hjemmet. På dette foredraget med
Jonathan Benavides lærer du å bruke de essensielle oljene på en trygg måte i løpet av dagen; fra den stimulerende morgendusjen, din hud- og hårpleie, og hvordan du kan fremstille en kreativ duft til aromalampen på
arbeidsplassen. Du vil lære om synergier for å fremme konsentrasjon og fokus, samt anti-stress synergier.

13.00–13.45
PUST

BOWEN TEKNIKKEN – FREMTIDENS FØRSTE VALG FOR OPTIMAL HELSE
// Vibeke Brems
Vibeke Brems deler sine 18 års erfaringer med Bowen Teknikken. Den ultimate helhetsterapi som stimulerer
kroppens egen evne til å reparere seg selv for akutte- og kroniske belastningsplager. Bowen Teknikken balanserer
muskel- og skjelettsystemet, samt stimulerer blod- og lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet for å restituere
seg raskere. Som regel er 3–4 behandlinger tilstrekkelig for at sykemeldte kan gå tilbake på jobben. Er du oppriktig
interessert i å hjelpe mennesker med en bedre livskvalitet? Eller ønsker du å utvide behandlingene du allerede
tilbyr med en fremtidsrettet og mer skånsom tilnærming å arbeide på? Da kan utdannelsen som Bowenterapeut
være nettopp den muligheten du søker.

13.00–13.45
SAL E

INTRODUKSJON TIL FERMENTERING
// Gry Hammer

HOLISTISK ENERGI
// Linda Myrberg

Linda Myrberg, en av Skandinavias ledende velvære- og helhetsterapeuter, holder et spennende foredrag om hvordan
tankenes kraft påvirker våre organer. Foredraget tar utgangspunkt i kinesisk medisin og fem-elementer-teorien. Linda
lærer deg meridian-baner, praktiske punkter og hvordan tankene påvirker våre organer.
Linda jobber med supermat, skjønnhet, velvære, og er et kjent navn, spesielt i Sverige. Vi er glade for å kunne ønske
henne velkommen til Norge

FALUN GONG: INTRODUKSJON TIL ØVELSER
// Ola Fargam

Falun Gong er en gammel åndelig praksis for kultivering av kropp og sjel, basert på de universelle prinsippene:
Sannhet - Medfølelse - Toleranse. Metoden har fire enkle og kraftfulle øvelser, samt en sittende meditasjon.
Velkommen til introduksjon av øvelser med Ola Fargam!

KANALISERING OG HEALINGDEMONSTRASJON
// Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

Ønsker du kontakt med dine kjære som har gått bort? Noen av Norges beste medium demonstrerer en slik kontakt
i denne storseansen. Ved Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og Norsk Spiritualist Forening.
Norsk Spiritualist Forening jobber for å fremme spiritualismen i Norge, gjennom kurs, foredrag og organisering og
sertifisering av medium. Norsk Spiritualistisk Trossamfunn tilbyr åndelige og healing kvelder, konfirmasjon,
navnedag, bryllup og gravferder. Det er avdelinger i Oslo og seks andre steder i Norge.

INNERLIFE TANTRISK MASSASJE; INTIMITET OG EROTISK LIVSKRAFT
// InnerLifeSenteret
To massører ved InnerLifeSenteret i Oslo demonstrerer og forteller. Formålet med InnerLife Tantrisk Massasje er
å styrke opplevelsen av din erotiske livskraft, som gir opplevelsen av kroppen din som både verdifull og verdig. En
naturlig erotisk kroppsfølelse gjør deg til et levende vesen i en levende kropp i en levende verden. Det igjen åpner
for en bevissthet om det hellige ved å leve på jorden.

13.00–13.45
STERK

DIREKTE MØTE MED ENGLENE
// Vivi Henrud
Board og Angels er et mykt Englekurs hvor du lærer englenes språk. Gjennom sannhet og ærlighet i hjertet gis en
hellig omfavning av det du ønsker å jobbe med. Under seremonien med englene mottar alle et tegn og et lys. Vi
åpner opp og lager en vakker lysende ball som en gave til englene. De tar imot og sender tilbake et fyrverkeri av
lys, glede, inspirasjon og healing. Alle mottar en ny og vakker energi. Enkelte vil motta beskjeder og vi kjenner på
energier fa mange guider med vinger. Velkommen!

13.00–13.45
ROM 3

TROMMEMEDITASJON

WUWEI - THE WAY OF WISDOM - WITH PAMELA HILEY
// Pamela Hiley

Our posture, breath and ability to listen is all we need to do. Not so easy? Lets decide to take it easy with some
simplified movements from the sophisticated art form of Taijiquan and Qigong and how to reflect on the state of
Wuwei. The innate state of emptiness. P
 amela will share with you some of her key points from 40 years of practice
and experiences teaching the Art of Taijiquan.

HOLISTISKE RITUALER
// Holistisk Forbund, Patrik Swanstrøm

Ritualer for vår tid. Holistisk Forbund tilbyr ritualene Vielse, Navnedag og Gravferd. Ritualene utformes i samsvar
med den som ønsker dem. Holistisk Forbund har hatt vigselsrett siden 2006 og har ritualledere i de fleste fylker.
«Levende ritualer» stivner ikke i en form. Vi er opptatt av å tilby ritualer som oppleves som moderne og ekte og
inkluderende.

// Jan-Magne Tordenhjerte
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 bidra til bedring og personlig vekst i kombinasjon med andre tiltak,
spesielt innen psykisk helse. Styreleder av Hvite Ørn Norge, Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, veileder og
trommer under meditasjonen.

13.00–13.45
ROM 1

AURAFARGENE OG FARGENE PÅ CHAKRAENE
// Anne-Grethe Lyberg Eilertsen

Hva betyr de forskjellige farger i auraen? Er noen farger bedre enn andre - og er det sant at auraen endrer seg hele
tiden? Hvilke farger finnes på de ulike chakraene - og kan man ha feil farge på dem? Hva er det egentlig som måles
når man tar et aura-bilde? Hvordan kan et aura-bilde hjelpe meg videre i min personlige utvikling?

EXERCISE MOTIVATION MEDIHEALING®
// Mas Sajady
Do you long to be fit, yet struggle to find the motivation to exercise? Join Mas Sajady as he instills you with
vibrant, inspiring frequencies that will help awaken your innate desire to exercise and optimize your physical
health and appearance!

body		

mind		
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Fermentering er en gammel konserveringsteknikk som er blitt supertrendy. Ved å fermentere (melkesyregjære)
grønnsaker og annen mat, lager du matvarer som er sunne og næringsrike. Spesielt bra for deg som trenger en
bedre bakteriebalanse i tarmen. Gry Hammer er en av Norges fremste fermenteringseksperter, og har skrevet
bestselgeren Fermentering. Hun tar oss gjennom en praktisk og teoretisk reise gjennom fermenteringens verden.

spirit

13.00–13.45
ROM 2

MEDIUMSKOLE MED NORSK SPIRITUELT AKADEMI
// Aase Sydness, Anne Kristin Melsom, Norsk Spirituelt Akademi
Kurs i Mediumskap, Klarsyn og Healing.
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13.00–13.45
ROM 5

AURA EKSPERIMENT: DE FIRE AURA TYPENE

13.00–13.45

// Cristo Balthazar: Human Design System Norway
Opplev de ulike auratypene på kroppen, og bli kjent med din egen aura! Du inviteres til et auraeksperiment med
Christo Balthazar hvor vi undersøker Human Designs fire ulike auratyper, henholdsvis Generator, Projector,
Manifestor og Reflector. Hver auratupe har sitt unike elektromagnetiske aurafelt, og alle mennesker har én av
disse fire auratypene. Etter at vi har fastsatt hver enkelt deltakers aura vil vi eksperimentere med de ulike auratypene
slik at du kan kjenne på kroppen hvilke kvaliteter som rommes i de ulike auraene. Om du ikke allerede kjenner
din egen auratype så trenger vi fødselsdato, klokkeslett og fødested for å bestemme din aura.

ROM 8

13.00–13.45
13.00–13.45
LEV

MINDRE ALENE SAMMEN – JON SCHAU

SERMONI

// Jon Schau
Standupkomiker og filosof Jon Schau har reist landet rundt med TV-aksjonen «Mindre alene sammen». Temaet
for TV-aksjonen har i år berørt mange av oss. Hva gjør vi når vi møter ensomheten, hos oss selv og andre? Og er
det mulig å finne et fellesskap? Vær forberedt på overraskelser. Når Jon skal holde foredrag er han opptatt av å
møte uforberedt. Han synes at hvis han forbereder seg, blir det ikke ekte. Jon Schau er kjent som standupkomiker,
TV-skuespiller og har opplevd å være nær døden to ganger, noe han har skrevet bøker om. Han holder også kurs i
skriving og framføring.

14.00–14.45
13.00–13.45
ROM 7

13.00–13.45
SAL F

13.00–14.30
SAL A

13.00–13.45
ROM 6

13.00–13.45
ROM 4
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MALAMEDITASJON - RO I SJELEN PÅ 5 MINUTTER

SAL D

// Elyse Spiritual Jewelry, Nina Furu
Å meditere med malakjede er en urgammel teknikk, som også egner seg veldig godt i vår moderne verden.
På 5 minutter får du stilnet støyen i hodet og fokusert tankene. Lær hvordan i denne workshop’en med Nina
Furu – du får låne en treningsmala å teste med.

ENERGIZE YOUR LIFE WITH REVOLUTIONARY TECHNIQUE
// Jung Shim

CONNECT TO YOUR WISE SPIRIT – A CIRCLE FOR WOMEN WITH ZÖE MA
// Zöe Ma

Join our nourishing circle of woman, to connect to your innate wisdom and purpose. We dream our lives into
reality by tuning in, align our selves and take one step at the time. We empower by keeping our connection to
ourselves, others and spirit.Zöe Ma has always been passionately about the holistic approach to the body, is a
yogateacher and holds woman circles and sacred ceremonies. She is the founder of Movement Arts Festival,
which has taken place in the centre of Oslo for four years. www.movementarts.no and www.wildwomancircle.no

JEG SER DEG – MICHAEL WINGER
// Michael Winger

Michael Winger er spirituell lærer, forfatter og foredragsholder. Han er en av de klarsynte i «Åndenes makt» og
i 2011 vant Michael «Jakten på den 6. sans», en reality- og talentkonkurranse for klarsynte. Siden den gang har
han jobbet som klarsynt på heltid. Michael samarbeider med politi og pårørende i savnet-saker, og har deltatt
i et forskningsprosjekt på klarsyn. På festivalen vil Mikael dele fra jobben sin med savnet-saker, og fortelle fra
innsiden av TV-programmet Åndenes Makt. Tilhørerne vil dessuten få høre om hvordan de jobber i «Jeg ser
deg»-akademiet. Han vil snakke om kraftfulle energier som er lokalisert forskjellige steder i verden, og det vil bli
vist bilder og video underveis.

TROMMEREISE TIL DITT INDRE
// Sjamanistisk Forbund
Sjamanistisk Forbund ønsker dere velkommen til en fantastisk trommereise. En trommereise er en indre reise
hvor du kommer i direkte kontakt med det underbevisste og åndeverdenen. Du kan søke svar igjennom en
trommereise, du kan finne kraftdyret ditt og den er et verktøy til selvutvikling. En trommereise virker fornyende,
og du kommer i kontakt med andre aspekter av deg selv enn de du vanligvis er bevisst. Den er et verktøy til å bli
kjent med seg selv. Undersøkelser har vist at du under en trommereise går svært dypt (delta-frekvenser, som er
frekvensene like før dyp søvn) selv om du allikevel er fullt ut bevisst.

14.00–14.45
STERK

STERK & SMIDIG
// Annie Manshaus Lingjerde

Å komme i form kan være tungt, men livet blir lettere, sier Annie Manshaus Lingjerde. Hun er fysioterapeut og
tidligere tidligere landslagsalpinist, og karakteriseres som modig, ekte og særdeles inspirerende. Annie driver
firmaet AnnieOne, og har i høst gitt ut en bok som heter Styrke i livet. Her deler hun øvelser for fysisk og mental
styrke, øvelser du kan gjøre ute i naturen og inne i deg selv. Timen til Annie vil inneholde styrke med strikk, smidighet og balanse samt mental trening.

5 RYTMER MED HEGE GABRIELSEN
// Hege Gabrielsen
5 Rytmer er en bevegelsesmeditasjon hvor kroppen får lov å bevege seg som den vil. De 5 Rytmene kalles Flyt,
Stakkato, Kaos, Lyrisk og Stillhet. Til sammen utgjør de en WAVE – en bølge av energi. Hver av rytmene beveger
ulike kvaliteter i oss, og har sine egne gaver og sin egen medisin å by på. Du er herved invitert til å prøve! Kle deg
løst og ledig, gjerne i flere lag, så du kan ta av deg når du blir varm. Ta med vannflaske. Sko er ikke nødvendig.
Hege har bakgrunn som danser, er sertifisert 5 Rytmer-lærer, og har i mange år holdt rom for 5 Rytmer i Norge.

14.00–15.30
SAL F

HVA ER ASTROLOGI? NORSK ASTROLOGISK FORENING

MEDIYOGA & GONGBAD MED FRIDA STORHOLT FRA BE YOGA STUDIO
// Be yoga studio, Frida Storholt

Det er tid for en myk og fredfull økt med mediyoga og gongbad. Vi vil starte med en deilig økt med medisinsk yoga
og pust som setter kropp og sinn i balanse.... Vi «toner oss inn» på høstens energi og stimulerer egen energiflyt slik
at du kan flyte med på det høsten måtte bringe deg. Når vi har landet i kroppen – skal vi «bade» i lydvibrasjoner!
En lengre, dyp avspenning i tonene og vibrasjonene fra gonger og syngeboller. Du trenger ingen forkunnskaper
i yoga eller noe utstyr for å delta, øvelsene vi skal gjøre er enkle, og deretter skal du bare ligge ned og hvile,
ta i mot, lade og fylle på DIN tank.

// Norsk Astrologisk Forening, Kjersti Hemma
De fleste vet hvilket stjernetegn de er født i, og mange kjenner til av en del av egenskapene til dyrekretstegnet
de tilhører. Men for de fleste stopper kunnskapen om Astrologi der, og samtidig finnes det mange feiloppfatninger om dette gamle faget. Hvordan kan det ha seg at planetenes bevegelser i sine baner rundt sola, har
en forbindelse til det som skjer i vår indre verden, og ytre verden? Hva er logikken? Hva består forbindelsen i?
Og hvordan kan vi eventuelt bruke vår forståelse om denne forbindelsen til å lære om oss selv og andre?
Bli med Kjersti Hemma på en spennende oppdagelsesreise!

REBIRTH YOU & YOUR EXPRESSION WITH PETER REES

LEV

14.00–14.45

// Peter Rees
Balancing Male Female energies along with releasing negative Male Female attitudes has the potential of re-Birthing a Self that expresses from a sovereign, centered, and aware presence.

body		

14.00–14.45

mind		

ROM 4

MENTAL TRENING ER PRAKTISK PSYKOLOGI
// Stein Kvalheim

Stein Kvalheim, en av Norges mest erfarne mentaltrenere, gir deg innsikt i mentale teknikker og tenkning som
kan lette din hverdag og bringe deg et steg videre.

MINIKURS I TRANSMISSION MEDITASJON VED SHARE NORGE
// Share Norge

Transmission meditasjon er en enkel gruppemeditasjon som utgjør en dynamisk måte å tjene verden på og som
samtidig er en kraftfull metode for egen åndelig utvikling. Ingen forkunnskaper i meditasjon er nødvendig.
.

spirit
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Join this talk packed with energy and information to help you keep your ownenergy strong, regain clarity and
leave you feeling positive and revitalised. Learn how to release energy blockages, about the mind and emotions
and healing inherited energy patterns.
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14.00–14.45
ROM 1

14.00–14.45
SAL E

14.00–14.45

FINN DIN LIVSPLAN OG KARMA – EN PERSONLIG BERETNING
MED MINNER FRA TIDLIGERE LIV // Roar Krogshus
Foredraget med Roar Krogshus viser at det er en sammenheng mellom tidligere liv og hvem og hva vi tiltrekker
oss i et senere liv. Foredraget gir praktiske tips på hvordan du også kan finne og leve bedre med din plan.

ROM 2

ÅNDER I HUS OG PÅ BESØK HOS DEG – FOREDRAG MED SPØRRERUNDE

ROM 6

// Yvette Westrum

P
U
L
S

Numerologi er læren om tallenes kraft. Dette er det eldste alternative verktøyet som kan hjelpe oss å bli
bedre kjent med oss selv, eller med våre nærmeste. Gjennom numerologi kan man oppdage, hvordan navn og
fødselsdato kan påvirke vår skjebne, helse, valg av partner, valg av yrke osv. Numerologien kan være akkurat
den nøkkelen som trengs for bevisstgjøring, og for å skape store positive forandringer i livet.
Yvette Westrum har selv klart å finne sin indre styrke, komme seg ut av rullestol og inn i foredragsalene.
Idag inspirerer hun folk i seks europeiske land, og hun foreleser i fire forskjellige språk.

// André Kirsebom, Norske Spiritualist Forening
Lær mer om hvordan åndeverden fungerer. Hvorfor kommer de på besøk til deg, hva skal de i ditt hus. Hva vil de
og hvordan kan du forholde deg til dem. Hvordan kan du snakke med dem. Dette og mange andre spørsmål vil
bli tatt opp på foredraget. Vi garanterer en spennende time, hvor du kan lære en masse og få et bedre forholdt til
åndeverden. Foredraget vil være med André Kirsebom, medium, healer og leder av Norske Spiritualist Forening.

14.00–14.45
SAL B

14.00–14.45

NUMEROLOGI – NØKKELEN TIL INDRE STYRKE

IKYA TANTRA™ FRIGJØRENDE SEKSUALITET – HVORDAN BLI
FULLSTENDIG SKAMLØS // IKYA, Marie Minagawa, Marja Skogland
Lær mer om den spirituelle funksjonen til seksualitet, kåthet, orgasme! Og hvordan det å være skamløs er en
forutsetning for å kunne frigjøre deg selv og ditt unike uttrykk.

VÅRE KOLLEKTIVE SÅR KAN HELBREDES – MED LIVSVEILEDER INGE ÅS
// Inge Ås

Hvis du har tenkt en av disse tankene: Jeg er ikke elsket – Det er noe galt med meg – Jeg kan ikke være meg SELV,
så vit at du ikke er alene. Vi har personlige blokkeringer som gir spesielle utfordringer og vi har kollektive sår som
vi alle må jobbe oss gjennom for å bli oss SELV. De starter med en misforståelse koblet en overlevelsesmekanisme
basert på manglende kunnskap om deg selv og verden. Kom og lær noen gode verktøy som gir innsikt og forandringsmuligheter for alle disse. Det er nemlig mulig å bytte ut en gammel overtro med en bedre viten og tro!
Inge Ås har drevet ILIANA akademiet fra 1983 og kurset mange tusen mennesker i inn og utland. Innsiktsmedtiasjon
og transpersonlig psykologi gir mulighet til en jordnær spiritualitet som vår tid kan trenge. www.iliana.no

14.00–14.45
ROM 7

14.00–14.45
PUST

14.00–14.45
ROM 3

BIOFOTONER, EN ENKEL VEI TIL GOD HELSE?
// Rainer Karlsen
«Sliter du med smerter i kroppen? Sover du dårlig? Trenger du mer energi? Lysets stråler, nærmere bestemt
solstrålene, er grunnlaget for alle livsformer her på jorden. De er den opprinnelige energikilden og er veldig
viktige for hver eneste celle i kroppen vår. Solstrålene består av utallige fotoner som utgjør en viktig nærings- og
energikilde for de fleste levende organismer. Selv vi mennesker får energi på cellulært nivå fra sollyset.
Biofotoner har en meget viktig rolle i vår kropp. Rainer Karlsen forteller om hvordan det å tilføre deg biofotoner
kan gi mer energi, mindre smerter og bedre søvn.»

14.00–14.45
ROM 9

ROM 5

14.00–14.45
ROM 8
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// Wenche Tømmervik / Åsmund Gylder

Hva er det med Marcello Haugen som rører så mange av oss? Der hans ord og virke fremdeles lever og gir
inspirasjon til nye generasjoner. Hans livssyn og hans evner som gir hver enkelt av oss motivasjon til å strekke
oss lenger. NY bok i disse dager. Marcellos selvbiografi. oredrag fra Foreningen Marcello Haugens Venner.
Med Wenche Tømmervik/Åsmund Gylder.

HEART INTELLIGENCE MEDITATION
// Elisabeth Finocchiaro
Expanding the heart space. Using breath to expand the heart space and shift your reality into a more loving
state. Elisabeth Finocchiaro, Breathworker from Uplift Events.

15.00–15.45
SAL D

COLOURSCOPE – DIN GAVE OG UTFORDRING
// Theresa Blomqvist
Din fargereise gjennom livet i ni-års-sykler. Personlige fargetolkninger skaper nytt perspektiv/mening med livet.
Theresa Blomqvist forklarer hvordan du kan tydeliggjøre din personlighet og forstå andres ulikheter. Du får hjelp
til å bruke fargeenergien i din hverdag og i din fremtid.

15.00–16.30
14.00–14.45

HVEM VAR MARCELLO HAUGEN OG HVORFOR ER HAN OGSÅ VIKTIG I DAG?

SAL A

ATLAS ER NØKKELEN TIL DIN HELSE
// Waltraud W. Amundsen
Hodepine, migrene, ryggplager, hofteproblemer, vonde knær, benlengdeforskjell, mave-tarmproblemer, dårlig
søvn, lite energi, konsentrasjonsplager og mer. Kan dette skyldes en atlas som står feil? Waltraud Amundsen
forklarer sammenhenger og gir en demonstrasjonsbehandling. Flere behandlinger på stand. Velkommen!

NED I VEKT OG EN MER VELFUNGERENDE GLAD KROPP – MED DET BESTE
FRA HYPNOTERAPI OG ERNÆRING // Liv Solfrid Endal

15.00–15.45

Liv Solfrid Endal har hjulpet flere tusen mennesker med å ta tak i livsstils-utfordringer, nå sine helsemessige mål
og få mer av det gode overskuddet i over 14 år - både inn i bedrifter og privatpersoner, og også via bedriftshelsetjenesten hun har vært tilknyttet siden 2011. Det mentale har hun jobbet med i 30 år med en suksess-metode
på røykeslutt hypnose på opptil 91%. Hypnoterapi (hypnose) er en av de avslappende mentale tilnærmingene Liv
bruker for vekt-kontroll - sammen med et unikt, effektivt kostholds og ernæringskonsept. Hypnoterapi bidrar så
du kan slippe kampen med matsuget. Velkommen!
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STJERNEREISE MED LILLI BENDRISS
// Lilli Bendriss

Lilli Bendriss er for mange kjent fra Åndenes Makt på TV Norge. Gjennom en årrekke har hun bidratt til mer
åpenhet omkring åndelige og oversanselige fenomener. Med sin humor, intelligens og umiskjennelige stil er
hun en unik formidler, og har inspirert mange til å våge å tenke «utenfor boksen». På festivalen inviterer Lilli
til en stjernereise – en guidet meditasjon og gjensyn med andre verdener i kosmos’ store stjernehimmel.
Aktivering av det glemte språket, The Language of Light. Det er også mulig å melde seg på en lengre workshop
med Lilli på søndagen, for deg som vil gå mer i dybden med henne.

THE YIN JOURNEY
// Cristo Balthazar, Kristiane Bryn

Kristiane Bryn og Cristo Balthazar fra Embodied Awakening leder kroppsreiser som de kaller Yin Reisen/
The Yin Journey. Her vekkes sansene til live, og det multi-dimensjonelle ved å være menneske oppleves
i kroppen og forankres til jorden. Et møte mellom himmel og jord, gjennom yin yoga. Når vi begynner å
reise innover finner vi heleuniverset. Vi har alle nøklene her inne i oss! Kom på oppdagelsesreise inn i deg
selv med Yin Reisen/The Yin Journey.

LA HJERTET STYRE – SKAP DIN EGEN VIRKELIGHET!
// Gry Hammer

Gry Hammer deler sine beste råd til et liv i balanse med fokus på bærekraft og egenomsorg. Hvor er vi, hvem
ønsker vi å være, hva er viktig for å leve gode liv? Vi trenger å skape litt mer rom til å være menneske, til å se
hverandre i øynene, til å favne de menneskene som er oss aller nærmest, til å la oss nære av naturen ved å
være mer i den. La oss bli litt mindre hodestyrt og litt mer hjertestyrt. Hjertet er det største elektromagnetiske
feltet i hele kroppen. Ergo er hjertet vår viktigste antenne når vi møter verden. Vi kan med fordel la oss lede av
våre hjerter – og verden vil automatisk bli et bedre sted!
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15.00–15.45
SMAK

15.00–15.45
STERK

15.00–15.45
ROM 1

15.00–15.45
SAL E

15.00–15.45
ROM 7

15.00–15.45

SØTT OG SUNT SNOP
// Linn Stokstad, Randi Eidsmo Flesjø, Sprudlende Sunn
Ernæringsrådgiverne Randi Eidsmo Flesjø og Linn Stokstad inspirerer til en sprudlende glad kropp! Med sunnere
valg i hverdagen sier jentene at helsefordeler som stabilt blodsukker, hormoner i balanse, bedre konsentrasjon,
en lykkelig mage og en sprudlende kropp vil komme som perler på en snor! Mange kjenner seg igjen i at søtsuget kan komme kastet på en, og kanskje true med å ta overhånd. På Body Mind Spirit Festival vil Linn og Randi
lage sunt snop og det blir mulighet for å få oppskrifter og smaksprøver.

ROM 4

15.00–15.45

ASHTANGA FLOW BY BASIA LIPSKA LARSEN

ROM 3

// Basia Lipska Larsen, HiYoga
This is a dynamic flow class by Basia Lipska Larsen based on the Ashtanga yoga method and designed for all
levels. The class will incorporate seated, standing and inverted postures with relaxation at the end of the class.
Basia has been involved with the development of HiYoga since the start and is the director of HiYoga’s 200H
Teacher Trainings and Continuing Education Programs.

RAINBOW REIKI® - OPPDAG KRAFTEN AV MIRAKELHELBREDELSE I DEG!
// Rainbow Reiki Norge
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 foredraget får du selv erfare flere av de effektive healing metodene vi benytter.

VANNETS «MYSTERIER» OG BETYDNING FOR VÅR HELSE

15.00–15.45
ROM 5

15.00–15.45

// Crystal Water, Lars Ranes
Vann overasker stadig vitenskapen. Vann kan struktureres, befinne seg i en tilstand mellom flytende og fast
form, revitaliseres slik at det inneholder mer energi, og tar opp i seg påvirkninger fra omgivelsene på godt og
vondt – vann har hukommelse. Hva er strukturert vann, betydning av magnetbehandling, vortexer, lufting av
vann og rensing i karbonfilter. Lars Ranes fra Crystal Water presenterer ny norsk teknologi for enkel og god
vann-behandling for et hvert kjøkken.

ROM 6

SAL C

15.00–15.45
ROM 9

15.00–15.45
ROM 2
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// Iris Jensen-Holmenes

LIVET ER SKJØRT – LEV MENS DU KAN – SNU LIVET TIL DET POSITIVE
// Sigrunn Sele

Sigrunn Sele ble først klar over sine medfødte evner i voksen alder. «I barndommen merket jeg at jeg var annerledes. Da jeg senere forutså min datters død, ble en tung dør lukket inn i et stort mørke. Dette ble etterfulgt av
alvorlig sykdom hvor jeg selv kom tett på døden. Da åpnet nye dører seg, og jeg lærte hvordan ta fatt i livet og snu
det elendige til det positive. Det er mulig å reise seg. Derfor vil jeg dele mine erfaringer». Sigrunn bruker klarsyn,
mottar kanalisering og trenger ingen hjelpemidler for å kunne se. Hun ønsker å hjelpe deg der du er.

ØNSKER DU Å LÆRE KIRURGISK HEALING?
// Naomi Sol

Med hjelpere fra andre dimensjoner, ved Naomi Sol, hovedlærer for kirurgisk healing. Denne type healing går
dypere og raskere enn vanlig healing. Dette foretas i form av bruk av energi-instrumenter. Jobber i fortid, nåtid
og fremtid. En veldig spennende måte å arbeide på seg selv og med andre på. Og du får oppleve smakebiter
«live» under foredraget! Om du tar dette kurset, kan det forsterke din intuisjon på alle plan, og gi bedre selvfølelse.
Naomi er født med healingevner, og har vært klarsynt siden hun var fem år.

INTELLIGENT DRØMMING/ LUCID DREAMING
// Drømmebruket, Lillian Marie Høvik

Lillian Marie Høvik er universitetsutdannet naturfagslærer. Som barn var hun plaget av mareritt, men lærte seg
tidlig å bli bevisst i drømmene. Teknikkene hun selv utviklet, sammenfaller med det guruer verden over lærer bort
innen feltet. ID er en gammel teknikk som har blitt verifisert av moderne vitenskap. Teknikken er nyttig blant annet
for selvutvikling, men også fantastisk morsom! ID er et felt hvor verdenene møtes – bokstavelig talt. Man kan
forelese om temaet ved kun å holde seg innenfor anerkjent vitenskap. Samtidig kan man trekke det så langt man
vil ut i de store ubesvarte gåtene, og det skal godt gjøres å beherske ID uten å bli ydmyk ovenfor alt vi ikke vet.

// Alva Alvita

15.00–15.45

Lær, lukt og opplev oljens kraft med Alva Alvita.

TANTRA SOM LEVEMÅTE, LIVSVISDOM OG EN NY FORM FOR SEKSUALITET
// Shalini Lind, InnerLifeSenteret
Tantra er en levemåte og en visdom som gjelder for kvinner og menn i alle aldre, single og par og uansett legning.
På foredraget tar Shalini Lind utgangspunkt i forskjellen mellom vestlig og tantrisk seksualitet. Hun viser hvordan
Tantra setter seksualiteten vår i et kjærlighetsfylt, fullstendig likestilt og bevissthetsutvidende perspektiv.

15.00–16.00

TAROT SOM SELVUTVIKLINGSVERKTØY

SEREMONI

// Den hvite hund, Morten Chr. Groth
Morten Chr. Groth er skaperen bak en av de mest benyttede tarotkortstokker i Norge, Rider Waite på norsk.
Dette foredraget tar for seg hva Tarot er, tradisjonelt, og hvordan fremtiden til Tarot vil vise seg.

15.00–15.45

ÅNDEVERDENEN LEDET ADOPTIVT BARN TIL SIN BIOLOGISKE
FORELDRE // Body Mind Spirit, Kim Djupvik, Oslo Spiritualist Society

ROM 8

Kim Djupvik ble fortalt at det ikke var mulig å spore opp noe av historien sin fra fødselslandet, Korea. Men
åndeverdenen hadde andre planer! Kim snakker om hvordan hennes avdøde slektninger (både de norske
og de koreanske) hjalp henne å finne hele familien sin i Korea.

body		

mind		

spirit
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Lær deg forskjellen på magefølelse og intuisjon. Når du er i kontakt med din intuisjon er du i kontakt med din sjel
og ditt hjerte. Intuisjonen er en ren energi. Ved å lære å bruke den vil du også kunne merke evner som klarsynt,
klarhørt, klarfølt. Du vet plutselig ting du ikke visste at du visste. Lær å gå inn i deg selv og se dine intuitive evner.
På dette foredraget med Iris Jensen-Holmenes får du en følelse av hvordan det kan være.

HORMONBALANSE FOR KVINNER MED ETERISKE OLJER

SAL B
15.00–15.45

INTUISJON

DEN GODE RELASJONEN - BARN- OG UNGES PSYKISKE HELSE
// Sara Eline Eide

Å være nærværende og tilstede i et barns liv, er avgjørende for å skape den gode relasjonen. Sara Eline Eide snakke
om hva det vil si å være nærværende og tilstede, hun belyser hvorfor den gode relasjonen er så viktig, og hvordan
den er en forutsetning for barnets utvikling selvfølelse og trygghet. Når barnet opplever å være i en god relasjon til
en voksenperson, utvikles barnets opplevelse av å være verdifull. Å være en nærværende og trygg voksen i et barns
liv, er det viktigste forebyggende psykiske helsearbeidet vi kan gjøre. Få inspirasjon og kunnskap om ”Den gode
relasjonen” og hva den betyr for barnets utvikling og mestring.

SJAMANISTISK HEALINGSIRKEL
// Sjamanistisk Forbund

Morten Chr. Groth er skaperen bak en av de mest benyttede tarotkortstokker i Norge, Rider Waite på norsk.
Dette foredraget tar for seg hva Tarot er, tradisjonelt, og hvordan fremtiden til Tarot vil vise seg.

«ET KURS OM KJÆRLIGHET» & «ET KURS I MIRAKLER»
// Solens Forlag, Størker Svendsen

Hva er hovedbudskapet i disse to viktige bøkene? Og hvorfor bør du lese dem? Arkitekt Størker Svendsen gir
deg en kort introduksjon til Jesu budskap til menneskene i den nye tiden med henvisninger til bøkene, men også
til andre kanaliserte bøker som har sammenfallende budskap om den viktige oppvåkningstiden. Du bør lære å
tenke annerledes om din virkelighet og hvorfor du er her på Jorden.
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15.00–15.45
PUST

15.45–15.55
PULS

16.00–16.45
SEREMONI

16.00–16.45
LEV

16.00–16.40
SAL D

16.00–16.45

DIVE INTO DEEP RELAX – RELAXATION SESSION
// KANU Natur, Magdalena Kverneland
Yoga Nidra - guided relaxation based upon the ancient tradition of the yogies. Dive into the soothing sounds,
gentle touches and relaxing feelings. Take advantage from the mantra meditation and its the holistic approach
to the body, mind and spirit. This session will take you far from your stress and anxiety and place you on the
relaxing waves of the transcendental sound.KANU natur har også gratis SPA behandling på stand 154.

ROM 2

STERK

16.00–16.45
SAL E

16.00–16.45
ROM 6
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// Cassandra Duchenaud

// Yngvar Andersen
Den mest fantastiske treningen er den du faktisk får gjort. Og alle monner drar på veien mot god form! Bli med
treningsinspirator Yngvar Andersen på en 5 minutters power-økt der du får med deg enkle, smarte triks til hvordan du lurer inn mer trening i en travel hverdag. PS! Du trenger ikke treningsklær

16.00–16.45
ROM 3

PRANAYAMA, RELAXING MOVEMENT AND MANTRAS
// Irene Domínguez
Join Irene Dominguez with friends in a relaxing atmosphere for breathing, gentle movement and chanting
mantras together.

16.00–16.45

STORBARNSLIV – OM Å VOKSE OPP MED BARN
// Guro H. Gjerstad

ROM 1

Har du ungdommer i huset? Kom og hør journalist og forfatter Guro Hoftun Gjestad snakke om det å være
foreldre til store barn. Hun berører i de hverdagslige, nære og vanskelige familietemaene vi snakker lite om
offentlig: Storbarnsforeldres bekymringer når barnet man har fulgt så tett, slipper taket. Når de aldri kommer
hjem, eller alltid er hjemme, gamer om natten, og sover om dagen. Hva gjør daglige vurderinger, «likes» og
eksponering med tenåringene? Hvordan kan dagens voksne best hjelpe storbarna til å leve sitt eget liv? Et viktig,
underholdende foredrag basert på ærlige fortellinger om foreldreliv: utilstrekkelighet, kjærlighet , selvbebreidelse og smerten ved enhver løsrivelse. Foredraget åpner opp for den vanskelige samtalen om de store barna og
bygger på boken Storbarnsliv, som ble nominert til Brageprisen.

16.00–16.45
ROM 7

LEV DITT BESTE LIV HVER DAG – ENKEL MINDFULNESS MED LINN STOKKE
// Linn Stokke
Linn Stokke er en av Norges mest profilerte innenfor tema som oppmerksomt nærvær og mindfulness. Hun
har studert og praktisert tilstedeværelsestrening og meditasjon i over 25 år. På festivalen kan du delta på gratis
workshop med Linn: Lev ditt beste liv hver dag – med enkel mindfulness. Mindfulness forbinder deg med din
styrke, kreativitet og ditt livsmot. Tilstedeværelse er den viktigste muskelen vi kan trene hver dag, sier Linn. Her
vil du få innføring i mindfulness og enkle teknikker du kan ta med deg hjem.

TABATA-ØKT MED LENE ALEXANDRA ØIEN

SAL B

// LA Lifestyle, Lene Alexandra Øien
Lene Alexandra Øien startet i 2016 selskapet trenings-, kostholds- og livsstilskonseptet LA Lifestyle hvor hun
hjelper mennesker å bli en sterkere utgave av seg selv. Bli med Lene Alexandra Øien på Tabata, en treningsøkt
som passer for alle med fokus på lek, moro og god stemning. Trening med egen kroppsvekt hvor fokus på rumpe
og kjernemuskulatur.

16.00–16.45
SAL C

KUNSTEN Å BRYTE UT AV EN VANSKELIG LIVSSITUASJON
// Pål-Esben Wanvig
Hva er årsakene til vi mislykkes med å forandre oss selv? Under foredraget vil Pål-Esben Wanvig gi deg en interessant og lettfattelig introduksjon til HVORDAN din hjerne fungerer og HVORFOR du har problemer på jobben,
med sjefen, med din partner, med økonomi, med din helse og med å finne tilbake til din sjels ønsker. 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!

IKYA DOULA™ HVORDAN TA FORHOLDET TIL NESTE NIVÅ!
// IKYA, Marie Minagawa, Susanne Lefwerström
Parforholdet er en fantastisk arena for vekst og helbredelse! Lær hvordan du kan dyrke og nære frem det beste
i hverandre, og skape en arena for dyp helbredelse, vekst og sann kjærlighet!
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The group energy creates a vortex that enables my guides to come through, delivering messages of love,
self-love, hope, empowerment and healing. They address our deep doubts, questionings and fears, meeting
us where we are and showering us with unconditional love and healing light. Even though the messages are for
the group as a whole, participants often feel as if the guides were speaking directly to them, because they are!
Cassandra Duchenaud has been consciously channeling healing energies for the past 12 years and words for the
past five years.

MAKS EFFEKT PÅ 5 MINUTTER MED PULS-YNGVAR!

16.00–16.45
16.00–16.45

CHANNELING WITH CASSANDRA

REGRESJONS-TERAPI MED HEALING AV KROPPS-MINNER, TANKER OG FØLELSER
// Gudrun Sanden

Alle våre opplevelser etterlater seg minner i kropp og sinn. Ved krevende opplevelser blir sporene i kroppen en
utfordring, de forårsaker stress. Dette kan ytre seg som angst, smerter, depresjoner eller kraftløshet. Gjennom
regresjons-terapi kan vibrasjonen i cellene endres og traumene de forårsaket lindres og fjernes. Ved å gå tilbake
til opplevelsene i en utvidet bevissthetstilstand kan vi la kroppen, stemmen og følelsene forme den optimale
løsningen på situasjonen. Derigjennom vil cellene i kroppen gjennomgå en transformasjon og en healing som
er varig. Når vi har tilgang på vår mytiske bevissthet og dypeste visdom blir vi vår egen helbreder, vi forvandler
smerten til gull og vinner ny innsikt om livet, omgivelsen og oss selv.

VI HAR DET I HENDENE
// Kundan Rockstad

Dette foredraget med Kundan Rockstad 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.		

GUNALIGHT – ENERGIFLYT I ENERGIBANENE I KROPPEN
// Tom Tellefsen

Tom Tellefsen introduserer et enkelt, smertefritt og ufarlig produkt uten bivirkninger.
Bruk det selv hjemme eller på reise. Du kan enkelt behandle deg selv med Gunalight. Og det beste er at du ikke
trenger noen forkunnskaper for å klare det. Alt du behøver er å følge våre anbefalinger. Norsk oppfinnelse som
det er brukt over 10 år for å utvikle. Oppfinnelsen er omsøkt patentert og ingen andre i verden kan tilby dette
produktet. Ikke noe er mer naturlig enn å behandle energi med energi! Kroppen din består av energi og derfor
kan Gunalight lysenergi virke positivt på mange ulike ting.

GRENSESETTING
// Grethe Holtan

Er du bevisst på hvor dine grenser går og er du i stand til å sette de på en positiv måte? Bli med Grethe Holtan,
coach, forfatter og leder av Intuisjonsskolen, på foredrag om hvordan du gjør dette i praksis. Lær hvordan du
tenker, handler og kommuniserer. Gode eksempler og historier deles. Mulighet for å stille spørsmål og diskutere.

MEDIUM PÅ SCENEN
// Wenche Tømmervik

Wenche Tømmervik er et av Norges beste scenemedium og gir meldinger fra kjente og kjære til publikum. Er det
din tur til å få en hilsen i dag?

SMART TRENING OG RIKTIG KOSTHOLD FOR BEDRE LIVSKVALITET
// Indigo Yubari

Indigo Yubari er kostholdsveileder, life coach og taktisk fitness-instruktør, og er kjent for ukonvensjonelle metoder og protokoller for å få optimale resultater. Fysisk trening, meditasjon, kost og ernæring påvirker blant annet
hormonsystemet og nervesystemet, som igjen styrer hvordan vi oppfatter oss selv og virkeligheten rundt oss. For å
mestre livets utfordringer sverger Indigo til smart fysisk fostring, og forståelse for hvordan maten vi spiser påvirker
oss på et fysisk, psykisk og emosjonelt plan. « God helse er ikke nødvendigvis fravær av sykdom» sier han. «Om
man forstår noen grunnleggende ting om sin egen kropp og biologi, kan man hacke seg til bedre helse og livskvalitet gjennom smart trening og et smart inntak av næringsstoffer, uansett utgangspunkt.»
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INSPIRED LIFE

17.00–17.45

// Elisabeth Finocchiaro
Helping you tune into your heart and align with something bigger to live inspired. As beautiful as it sounds, there
are obstacles, challenges and fears we face when we start to really set off on ’An Inspired Life’ or is there.... Elisabeth Finocchiaro from Uplift Events, shares simple insights helping people tune into their hearts and align with
something bigger to live inspired.

SMAK

JUICY! SUNN OG FRISK MED FERSKPRESSET JUICE
// Carina H. Dahlmann
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Carina Hultin Dahlmann er bedre kjent som «Norges juicedronning» og er forfatter av fem bøker innenfor
temaene juicing, kosthold, kokkelering og sunn livsstil. Hun er Norges første juiceterapeut, gründer av Juicydrops,
personlig trener, ernæringsrådgiver og sist, men ikke minst, plantebasert kokk.
Foredraget «Juicy!» inspirerer deg til å øke din sunnhet ved å tilføre kroppen din flytende gull – nemlig ferskpresset juice. Gjennom kunnskap og en smittende energi vil Carina Hultin Dahlmann vise deg hvordan juicing enkelt
kan hjelpe deg å oppnå din «5 om dagen» kvote, øke energien din og gi deg en bedre helse og hverdag. Smakfullt, enkelt og supersunt!

AWAKENING YIN MED GURI NYHAUG
// Guri Nyhaug
En ny innfallsvinkel til Yin Yoga med vibrasjonell anatomi (IKYA prinsipper). Bevisst energisk arbeid, fri bevegelse,
samt nye mantra og pusteøvelse. Yin Yoga tilpasset mer en medskapende og moden spiritualitet og bevissthet.

17.00–18.30
STERK

MINE FANTASTISKE BIDRAG INNEN SPÅDOMSVERDENEN
// Henning Hai Lee Yang,
Henning Hai Lee Yang weekspert i håndlesning, astrologi og ansiktslesing.

HEALINGKOMMUNIKASJON INGUNN BRATTLID

17.00–17.45

// Ingunn Brattlid
Det Norske Healerforbundet representerer medlemmer med ulik fag og erfaringsbakgrunn, men felles er at
de tilbyr healing og hjelp til selvhealing. I dette foredraget med Ingunn får du høre om healingkommunikasjon.
Kommunikasjon er altomfattende og både vår eksistens og væren hviler på kommunikasjon. På den andre siden
er kommunikasjon det mest utfordrende mellommenneskelige fenomen. Hvordan møte det som presser på
innenfra, få tak i følelsene, ordene, egen intensjon og mening, og kommunisere på tross av frykt? Hvordan bli
trygg på å kommunisere sin virkelighet og gå mot den friheten som er ditt sanne jeg?

SKAM MED JAN ERIK FALLAAS

SAL E

17.00–17.45

// Jan Erik Fallaas
Jeg er en av dem som gikk rundt og lot som om, inntil jeg skjønte at det ikke funket. Etter vel 15 år med personlig
utvikling (og samtidig studie av temaet) har jeg fått en rimelig god innsikt: Hva skaper skam? Hvordan oppleves
den? Hva gjør den med deg? Hvordan påvirker den livet ditt? Illusjonen om det skammelige. Hvordan jobbe med
skam?

ROM 2

PLAYFUL YOGA FLOW MED OLAV SÆTERSHAGEN FRA BE YOGA STUDIO
// Be yoga studio, Olav Sætershagen

This class is designed to make your inner child shine. Let your body express itself with the rhythms of music. Let
go of your mind and flow with me though creative yoga sequences and challenging surprises. This is a class for
everyone to join. Come and play and let your spirit free! Leave the class feeling light-hearted with a natural smile in
your hole being.

FØLER DU DEG ALLTID SLITEN? SLIK FINNER DU VEIEN UT!
// Pål-Esben Wanvig

I dette foredraget med Pål-Espen Wanvig får du et innblikk i et unikt system for å få utbrente og slitne mennesker
friske igjen på en effektiv måte. Vi ser nærmere på hva utbrenthet er, de viktigste årsakene og hvordan vi finner
ut om vi nærmer oss å bli utbrent eller er i en tilstand av utbrenthet.Du får også konkrete tips og råd på hva du
kan gjøre om du alltid føler deg sliten og alt det du har prøvd fra før ikke har hjulpet deg.Alle deltagerne på foredraget får ett av Pål-Esben’s online videoseminarer med effektive metoder for å skape positiv forandring i ditt liv
helt gratis!

THE HAPPINESS-MOVEMENT: CHANGING THE WORLD - ONE SMILE AT A TIME!
// Martine Sending, The Happiness Movement

A unique opportunity to meet the founders behind The Happiness Company AS, and learn what you can do to
create more happiness in your own life, for others, and for the planet. We believe that happiness happens (instead of shit happens), that happy-hour should be about something other than cheap alcohol, and that happiness is
everybody’s natural state of being. The times are changing: we would love for you to join our forces!

SPIRITUAL DRUMMING, DRUMS AND DRUM MEDITATION
// Vpdrums
Our drum story. Questions and answers, interactive talking about drumming and drum making. What is spiritual

Drum Story. Questions and answers, interactive
drum making? How are we creating our magical drums? Our
talking about drumming and drum making. How

do we use the drums? Drumming techniques, healing or ritual
drumming. The healing power of the music and sound vibration. How

to meditate with drums. Drum meditation. 
With Vpdrums from Hungary.

17.00–17.45
ROM 4

HVORDAN JOBBE FREM MEDIKAMENTFRIE TILBUD I PSYKISK HELSEVERN?
// Jan-Magne Tordenhjerte

Hvite Ørn er en 10 år gammel interesseorganisasjon innen psykisk helse. Vi har hele tiden jobbet for at de som
ikke ønsker medikamenter også skal ha et tilbud i det offentlige behandlingstilbudet. Vi har blitt hørt på noe.
Helseminister Bent Høie ba helseforetakene etablere dette i 2016. Det kan være starten på en av du viktigste
omveltningene i helsevesenet som skjer i vår tid. Hvor langt har dette kommet? Hvordan kan du bli med å støtte
denne utviklingen?

MAKS EFFEKT PÅ 5 MINUTTER MED PULS-YNGVAR!
// Yngvar Andersen
Den mest fantastiske treningen er den du faktisk får gjort. Og alle monner drar på veien mot god form! Bli med
treningsinspirator Yngvar Andersen på en 5 minutters power-økt der du får med deg enkle, smarte triks til hvordan du lurer inn mer trening i en travel hverdag. PS! Du trenger ikke treningsklær

17.00–17.45
SAL B

STERK HJERNE MED AKTIV KROPP

WHAT IS A THOUGHT?
// Osiris Montenegro

I assume you think a lot. Do you know the difference between a thought and an idea? Or why people compulsively think the same thoughts and repeatedly pay attention to the same things? Learn why who you take yourself to
be affects the quality and quantity of the thoughts you think.

// Ole Petter Hjelle
Fysisk aktivitet er gunstig for så og si alle hjernens funksjoner, og det beste av alt: Det er ikke så mye som skal til! En
gåtur om dagen kan redusere risikoen for demens med inntil 50%. Fysisk aktivitet senker blodtrykket, reduserer kolesterolnivået og bedrer blodsukkerreguleringen. Hjerneforsker og lege Ole Petter Hjelle gir en innføring i vår fantastiske
hjerne og forklarer hvorfor fysisk aktivitet er det beste du kan gjøre for å holde ditt viktigste organ i form. Forskning
viser at fysisk aktivitet i tillegg til å gi oss et lengre og bedre liv, gjør oss mer kreative, bedrer stressmestring og hukommelse samt reduserer risikoen for depresjon og demens. Hadde fysisk aktivitet vært en pille, ville alle tatt den.”
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17.00–17.45
ROM 7

SEKSUELL HELSE OG WELL-BEING
// Annie Tønnessen

Med utgangspunkt i Well-being rapport fra Helsedirektoratet og Handlingsplanen for seksuell helse vil Annie
Tønnesen gi deg kunnskap om og konkrete verktøy for hvordan du kan forbedre din seksuelle helse og livskvalitet. Du får personlig verktøy du kan ta med deg hjem. Ingen nakenhet, kun foredrag.
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17.00–17.45
SAL A

LATTERYOGA

17.00–17.45

// Helga Bjørset Dokka
Vi har tatt livet alvorlig lenge nok, - nå er det på tide å ta latteren på alvor!» Madan Kataria, lege og grunnlegger
av Latter Yoga. En dag uten latter er en bortkastet dag, og et smil er det vakreste smykke du kan bære! Helga
Dokka og Herdis Dyvik er utnevnt til LatterYoga-ambassadører i Norge og tilbyr kurs/foredrag om Latteryoga og
livsglede. Vitenskapelig forskning viser at smil og latter reduserer stress, muskelspenninger, beskytter hjertet,
bedrer humøret og immunsystemet. LatterYoga er et unikt konsept med enkle øvelser der alle kan le, selv uten
bruk av humor.

PUST

17.00–17.45
17.00–17.45
SAL F

17.00–17.45
ROM 5

ROM 1

SACRED WOMB – WOMEN’S EMPOWERMENT
// Alva Alvita, Hajnalka Makk
Join us in this talk where we will share about the power of the womb, some ancient practices to empower and
awaken this wonderful creative space, and will introduce you to the concept of Sacred Womb - an event to empower women’s authentic leadership. With Alva Alvita and Hajnalka Makk, founders of Sacred Womb Festival

17.00–17.45

SONEMEDITASJON

ROM 8

// Den hvite hund, Morten Chr. Groth
Dette foredraget med Morten Chr. Groth fra Den Hvite Hund introduserer SoneMeditasjon. Det er en helt ny teknikk, basert på gamle prinsipper, forankret i dyp sannhet. Det forsterker det eteriske felt rundt kroppen din, du
blir mer beskyttet, du utvikler et åndelig immunforsvar. Teknikken er sammensatt av; fokus på pust, visualisering
av farger, intonering av vokal-lyder i naturtoneskalaen, samt at du holder bevisstheten konsentrert om enkelte
ord - alt dette, tilknyttet 7 soner i sjelens anatomi. Praktiserer du SoneMeditasjon vil du merke resultater; mer
energi, mindre stress, motta innsikter, og din utstråling blir klarere og sterkere.

17.45–17.55
PULS

17.00–17.45
ROM 6

17.00–17.45
SAL C

17.00–17.45
ROM 3

17.00–17.45
SAL D
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DRØMMEN OM Å EIE DIN DEL AV PARADIS – DIN EKSOTISKE DRØMMEHYTTE
// Kjetil Dreyer, Paraiso da Vida Retreat & community
En sjelden gang i livet får man muligheter som kan forandre livet til det bedre for alltid! 29 nordmenn har allerede
blitt med i vårt vakre eco-community i Parà, Amazonas Brazil, som er kjent for sine hvite strender, eksotiske dyreliv
og vakre flora. Området heter Paraiso da Vida, som betyr livets paradis. Her vil vi søke helhetlig helse for kropp,
sinn og sjel, med ren luft, all infrastruktur og flere fellesbygg. Vi har vårt eget off grid, state of the artsolcellesystem.
Også mulig å bli deleier. Her får du alt du trenger å vite slik at DU også kan bli med å realisere DINE drømmer.

18.00–18.45
SAL D

KLARSYNS DEMONSTRASJON
// John Calmar

18.00–18.45

Med kjærlighet og humor leverer John Calmar budskap direkte fra det guddommelige. John starter med en
guidet meditasjon for at skape fred i kropp, sinn og sjel, slik at du kan motta energi og healing når kontakten til
den åndelige verden er blitt åpnet.

LEV

UNIO MYSTICA – SAMMENSMELTING AV ALTET

BODY MIND SPIRIT SEREMONI MED EIRIK MYRHAUG
// Eirik Myrhaug

FOREDRAG: MEDITASJON FOR ALLE
// KANU Natur, Magdalena Kverneland

Er meditasjon noe for deg! Mange forskere bekrefter at meditasjon er så bra for oss alle i forskjellige livssituasjoner.
Meditasjon er bra for kroppen din, sinnet og sjelen! Ønsker du å lære hvordan du kan håndtere hverdagstress og
angst bedre, få mer ro i sinnet og finne virkelig livsglede - kom og prøv ulike meditasjonsteknikker. På dette foredraget med Magdalena Kverneland lærer du enkle og teknikker som lett lar seg anvende hjemme og andre steder.
Ingen forhåndskunnskap nødvendig! KANU natur har også gratis SPA behandling på stand 154.

MOVIE: WHO AM I?
// KANU Natur, Magdalena Kverneland

Who am I? What is my real nature? Am I more than what I can see in the mirror? Is there a deeper meaning to my
existence? - maybe you asked yourself those questions many times? This scientific documentary will answer all
your questions and give you a different view upon yourself and you inner value.
KANU natur har også gratis SPA behandling på stand 154..

MAKS EFFEKT PÅ 5 MINUTTER MED PULS-YNGVAR!
// Yngvar Andersen

Den mest fantastiske treningen er den du faktisk får gjort. Og alle monner drar på veien mot god form! Bli med
treningsinspirator Yngvar Andersen på en 5 minutters power-økt der du får med deg enkle, smarte triks til hvordan du lurer inn mer trening i en travel hverdag. PS! Du trenger ikke treningsklær

SENSITIV STYRKE – DIN KRAFT MED MÄRTHA LOUISE & ELISABETH NORDENG
// Märtha Louise & Elisabeth Nordeng

Varmt velkommen inn i det høysensitive universet, en vandring i de sensitives fintfølende landskap. Märtha &
Elisabeth vil snakke om å være høysensitiv som voksen og barn, og dele sine egne erfaringer og historier.

STYRKE I LIVET!
// Annie Manshaus Lingjerde

Annie Manshaus Lingjerde er høyaktuell med boken Styrke i livet - en annerledes treningsbok for kropp og sjel.
I dette foredraget vil hun fortelle deg hvordan du kan bruke naturen som helsestudio og hva som skjedde da
hun midt i skriveprosessen stilte seg selv spørsmålet: Hva er egentlig sjel? (Med østens meditasjonsteknikker og
kristen gudstro gjenvant hun sin frihet etter en familietragedie som hadde satt dype spor.) I kjølevannet av dette,
vokste det seg fram et annet viktig budskap for deg som et HELT menneske. Kom og hør. Annies beskrives som
modig, ekte og særdeles inspirerende.

// Brita Anjana Skuterud
Brita Anjana Skuterud kaller seg en brobygger mellom himmel og jord. Hun jobber med energier på det indre
og ytre plan i fortid, nåtid og framtid. Her kan du lytte til 12 spor med musikk til 12 kunstverk, alt laget av Brita
Anjana. Kunsten hennes kommer fra det innerste i sjelen og skal ut til de som trenger ro og tro på livet her på
Moder Jord.

18.00–18.45
SAL B

ØYEBLIKKETS MULIGHETER – OM NÆRVÆR I MØTE MED BARN
// Annette Behrens
Hvordan øke vår bevissthet i møte med våre omgivelser, og spesielt våre barn. Hvis vi velger å rette oppmerksomheten på hvem vi blir i møte med våre medmennesker, barn og unge kan vi komme i kontakt med iboende
mønstre og programmeringer som kan gi oss et dypere innblikk i hvordan vi påvirker våre omgivelser. Dette vil gi
oss mulighet til å ta nye valg, både i møte med mennesker og ulike livssituasjoner. I dette foredraget belyser Annette Behrens ulike sider av det å være både menneske og forelder, med de utfordringene vi møter i dag. Vi vil gjøre
øvelser som setter oss i kontakt med hvordan vi organiserer oss vårt indre i møte med utfordrende situasjoner.
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18.00–18.45
SAL F
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En seremoni for å styrke energiene i Body Mind Spirit-festivalen. En sjamanistisk seremoni der vi ber om kraft og
visdom fra de fire himmelretninger, Moder Jord og Fader himmel. Det blir valgt ut fire deltakere til seremonien,
en fra arrangørene, en fra utstillere, en fra artister (foredragsholdere) og en fra publikum. Seremonien ledes av
sjaman Eirik Myrhaug.

HEALING THE WOUNDS OF BETRAYAL
// Osiris Montenegro

Many of us experienced rejection, abuse, and abandonment from people we needed support from and people
we trusted. Betrayal manifest as lack of trust, lack of ambition, and irrational fears. This talk with Osiris Montenegro explores how healing the wounds of betrayal reestablishes Self-confidence, basic trust, and discernment.

YOUR SACRED SEXUAL LIFE – TALK WITH HAJNALKA MAKK
EMPOWERED LIFE COACH // Hajnalka Makk

Have you ever considered that maybe the vision for your life is strongly connected to your sexuality as a woman?
Are you aware of the power that iresides within? Questions and answers in a friendly, warm, safe discussion
amongst sisters, with short meditation and visualisation practices.
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18.00–18.45
SAL E

18.00–18.45
ROM 1

18.00–18.45
PUST

18.00–18.45
SEREMONI

18.00–18.45
ROM 2

18.00–18.45
SAL A
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SELVHEALING OG BEVISSTHET RUNDT DITT LIV
// André Kirsebom, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn
Hvordan kan du selv påvirke din egen helse. Vi hjelper deg til å finne ut hva som gjør deg syk. Hvilke saker påvirker deg. Hvilke endringer kan du gjøre for å bedre din helse? Vi ser på healing og selvhealingsteknikker som du
kan bruke for å bli bedre og friskere. Workshoppen vil ledes av André Kirsbom som er godkjent lærer i healing
både i Norge og England.

SJELEREISE HER & NÅ
// Hilde Voldengen, Vibecke Garnaas
Bli med Vibecke Garnaas og Hilde Voldengen på en reise i sjelens univers. Vibecke er sertiﬁserte Life Between Lives veileder utdannet av The Newton Institute. Som eneste godkjente LBL veileder i Norge benytter hun
metoden utviklet av Dr. Michael Newton for å bistå mennesker hjem, liv mellom livene. Dr. Michael Newton er
kjent for bøkene Journey of Souls, Destiny of Souls, Life Between Lives Hypnotherapy. To av bøkene er oversatt
til norsk, Sjelereiser og Livet mellom Livene. Vibecke deler av sine erfaringer som LBL veileder og Hilde deler sine
egne opplevelser med sjelereiser.

IKYA MEDITATION™
// Guri Nyhaug , IKYA
IKYA Meditation™ er en dyptgående bevegelsesmeditasjon fundamentert i Vibrasjonell medisin og forståelsen av
bevissthetens anatomi. Her arbeider vi med flere forskjellige elementer; bl.a Bevegelse, Pust, Energetisk arbeid,
Mantra og avansert visualisasjon (perseptering). Hensikten er å belyse, bevisstgjøre og rydde opp i programmeringer og tillærte mønstre på en leken, og spennede måte. Det fasiliterer for en dyp kontakt med din egen kjerne
og essens - slik at du kan møte deg og livet med større autensitet. Dette skaper tydelige ringvirkninger i livet og
mer frihet, rom og kjærlighetsevne. IKYA Meditation™ tar deg inn i Livets Flyt.

www.paraisodavida.com
info@paraisodavida.com
Telefon: 45600654
Standnr: 128 i MIND avdelingen

DEEP DIVE BREATH!
// Elisabeth Finocchiaro, Ole Kristainsen
A revitalizing deep circular breath session to allow you to surpass your mind and into our
unconscious. Powerful session to repattern, release and wake up to something
 ead by breathwork trainers Elisabeth Finocchiaro and Ole Kristainsen.
bigger within you. L

KOMMUNIKASJON MED DYR
// Flammehuset dyretolkskole, Merete Jacobsen
Dyr forteller ofte hvordan vi mennesker kan hjelpe dem, og hvordan de kan hjelpe oss. Dyrene er våre læremestre. I sjel til sjel samtale med dyr kan du oppleve alt fra glede til sorg og stor visdom. Dyrekommunikasjon er en
telepatisk kommunikasjon mellom mennesket og dyr. En telepatisk kommunikasjon avdekker ofte tema som har
ført til stagnasjon av den naturlige energiflyt. Når man avdekker stagnasjonen oppnår individet en ny forståelse
av seg selv. Den telepatiske kommunikasjonen fungerer slik at det setter i gang en prosess som leder til noe nytt
og bedre både for dyret og eieren. Foredragsholder er Merete Jacobsen som i dag driver Flammehuset dyretolk
skole.

ESSENTIAL YOGA WITH ZÖE MA
// Zöe Ma
Journey into the senses with essential oils and soft Yoga Essential oils have a deep therapeutic effect on the
physical body, emotion and the spirit. This workshop helps to increase energy and calm the mind, while the oils
assist in emotionally healing, release stagnant energy feelings and blockages. We focus on our internal relationship and experience of oils and Yoga, and therefore accessible to a beginner. The combination of oils and yoga
provides a cathartic experience that can elevate your spirit and boost your energy while we move further into the
darkness of the norwegian winter.
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Drømmen om å eie din del av paradis
med din eksotiske drømmehytte
En sjelden gang i livet får man muligheter som kan
forandre livet til det bedre for alltid!

Det er mulig å bli deleier og 100 % eier av egen
hytte etter ønske.

29 nordmenn fordelt på 18 hytter har allerede blitt med
i vårt vakre eco-community i staten Parà, Amazonas
i Brazil, som er kjent for sine hvite strender, eksotiske
dyreliv og vakre flora. Stedet er tilknyttet egen privat
strand og tilhørende innsjø.

For å få mer informasjon rundt dine muligheter
kan du møte oss på vår stand nr 128 som ligger
øverst til venstre i avdelingen MIND på messen, like
ved en av inngangene.

Området heter Paraiso da Vida, som betyr livets paradis. Her vil vi søke helhetlig helse for kropp, sinn og
sjel, med ren luft, all infrastruktur og flere fellesbygg.
Det blir mulig å oppholde seg på stedet heltid og deltid
så lenge Brazilianske lover for opphold opprettholdes.
Vi har vårt eget off grid, state of the art solcellesystem
og det er bygget 20 bygg i paradis allerede.

Du kan delta på følgende foredrag:
Fredag kl 12.00 - rom 2
Fredag kl 17.00 - rom 6
Lørdag kl 13:00 - rom 6
Søndag kl 15.00 - rom 3

LILLI BENDRISS

VIBEKE
KLEMETSEN

ELLEN VAHR

TOMMY STEINE &
MORTEN NYGÅRD

LØRDAG

24. NOVEMBER

LIV LOFTESNES &
YNGVAR ANDERSEN

FUNKYGINE

CARINA HULTIN
DAHLMANN

LØRDAG 24. NOVEMBER
10.00–19.00
STAND FOAJÉ

11.00–13.00
JAN MAYEN 3

GONG ON THE WAY
// Mats Graf, Karina Hornseth, Hale Tasli, Inge Joar Holsen
Individuelle gongbad med GONG ON THE WAY i foajé ved STERK og CHILL. Dykk inn i en klangverden der ulike
lydimpulser vil treffe helt forskjellige deler av bevisstheten din. Det gir stimulasjon, tilstedeværelse og avspenning
til så mye av alt du er. Velkommen til en magisk opplevelse!

STAND 392

11.00–11.45

NINE LIVES YOGA SILENT DISCO
// Cat Duval, Nine Lives Yoga
Nine Lives Yoga med Cat Duval & crew tilbyr Silent Disco under hele festivalen. Enkelt forklart så er det en form
for sosial yoga med hodetelefoner. Det handler om å danse, uttrykke seg, slippe seg løs, riste av seg frykt og ha
det morsomt! Denne aktiviteten byr festivalen – velkommen til en opplevelse utenom det vanlige!

11.00–11.45
SAL E

10.00–19.00
STAND 291

INTERMITTENT PLANTING OF SEEDS OF SILENCE THROUGHOUT THE WEEKEND
// Norsk Taiji Senter, Pamela Hiley
Under festivaldagene vil Pamela Hiley ha taiji blant bildene til Song of Silence, som stilles ut på stand 291.
Song of Silence utstillingen til Rico Besserdich inneholder noen utvalgte kunstverk fra boken Song of Silence.
”Mother Nature is the greatest artist and water is one of her favorite brushes. The element of water alters our vision and impressions. 		
Known forms transition into new, unique and often startling creations, often beyond our expectations.’ — Rico Besserdich”.

10.00–19.00
STAND 181

11.00–11.45
LEV

11.00–11.45
SMAK

11.00–11.45
SAL D
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// Stein Kvalheim
I dag er det mange ytre ting som påvirker oss og man er nødt til å ha de riktige strategiene for å takle medgang
motgang og utfordringer. I workshopen «Nå dine mål» får du lært deg de riktige strategiene for å sette mål og hvordan dine menneskelig sider/instinkter kan jobbe mot deg eller for deg. Dette blir en eksklusiv og liten gruppe med
maks. 15 deltakere. En god mulighet til å pinpointe nøyaktig det du ønsker å oppnå i livet, samt få verktøy og dytt til
å nå målet ditt. Pris kr 550,– inkl. signert bok og 1 til 1 coaching – maks 15 deltakere.
Tilleggsbillett kjøpes på bodymindspirit.no

SAL C
10.00–19.00

WORKSHOP MED STEIN KVALHEIM: NÅ DINE MÅL

11.00–11.45
STERK

BLI SMARTERE ENN DIN EGEN HJERNE
// Wenche Tømmervik
Wenche Tømmervik har jobbet mange år med selvutvikling og deler nå av egen erfaring. Hadde vi kun vært styrt
av kunnskap, ville hverdagen sett annerledes ut. Du vet ofte hva du må gjøre, men hvorfor har du slik motstand på
dette? Hvordan komme deg videre? Hvordan øke livskvaliteten din og bli smartere enn din egen hjerne.

MIND YOUR MIND!
// Osiris Montenegro
This lecture with Osiris Montenegro explores the Soul perspective on what is the mind and what is its function.
What happens when you realize that you are not your mind, and you understand that have a mind? Good news!
You can transform mental negativity and change your mind about everything!

ZUMBA MED LA LIFESTYLE		
// Helene Hammer, LA Lifestyle
Helene Hammer er web coach hos LA Lifestyle, som er Lene Alexandra Øien står bak. Få en kick start på dagen og
bli med på en zumbatime som er lett, morsom og intensiv!

GRATIS ØKOLOGISK OG VEGANSK MAKEUP MED GREEN SPIRIT
// Green Spirit
Green Spirit tilbyr gratis mini makeover med økologisk og vegansk makeup på stand nr. 181 under hele festivalen.

HELE DEG – KROPP, SJEL OG SINN
// Gry Hammer
Hele mennesket må ivaretas for sunn helse og livskvalitet. Helhetlig tilnærming karakteriserer den yogiske tradisjon. Gry Hammer gir sine mest nærende råd for å ivareta hele mennesket: kropp, sjel og sinn. Alt handler ikke om
mat, sier hun,men jeg kommer også til å dele sine beste tips til et sunt og bærekraftig kosthold. Hun avslutter med
å vise yogaøvelser som er enkle nok til at du klarer å gjennomføre dem i din hverdag.

SUNN OG GOD PLANTEBASERT MAT
// Carina H. Dahlmann
Carine Hultin Dahlmann, kjent som «Norges juciedronning», viser deg hvordan du kan enkelt kan lage . Fokuset
er rene råvarer som alle bør ha på kjøkkenet uansett om man er veganer, vegetarianer eller ikke. Du vil også lære
enkle bytte-triks, å erstatte noen matvarer med andre, for å få til et sunnere kosthold. Carina vil dessuten dele noen
av sine helsebringende matlagningsrutiner.

TETT PÅ LILLI BENDRISS
// Lilli Bendriss
Lilli Bendriss er for mange kjent fra Åndenes Makt på TV Norge. Gjennom en årrekke har hun bidratt til mer åpenhet omkring åndelige og oversanselige fenomener. Med sin humor, intelligens og umiskjennelige stil er hun en unik
formidler, og har inspirert mange til å våge å tenke “utenfor boksen” På festivalen inviterer Lilli til et foredrag hvor
hun deler av sin unike erfaring og avslutter med en transekanalisering. Åpent for alle. For deg som ønsker å gå mer
i dybden med Lilli er det mulig å bli med på firetimers workshop søndag 25. november. For mer info se billetter,
bodymindspirit.no.”
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11.00–11.45
SAL B

11.00–11.45
ROM 9

11.00–11.45

DRØMMETYDNING

ROM 7

//Grethe Holtan
Drømmene våre har kanskje noe å fortelle oss, enten det er noe vi er litt kjent med eller noe som er helt ukjent for
oss. Bli med på et spennende foredrag om hva det underbevisste forsøker å fortelle deg. Lær å huske drømmene
dine, tolke de gjennom metaforer og symbolikk og ikke minst få kontakt med hva du kan gjøre med denne kunnskapen. Bli med Grethe Holtan, coach, forfatter og leder av Intuisjonsskolen, på et spennende foredrag.

MINE FANTASTISKE BIDRAG INNEN SPÅDOMSVERDENEN
11.00–12.30
SAL A

11.00–11.45
SAL F

BREATHWORK BASICS – AN INFO TALK AND EXPERIENCE WITH
ELISABETH FINOCCHIARO // Elisabeth Finocchiaro, Uplift Events
We are breathing all the time, why do I need to learn breathwork? Join an info talk and experience with breathworker practitioner Elisabeth Finocchiaro form Uplift Evets. Trained with Dan Brulé, pioneer in the field and founder of
breathwork therapy, she is passionate about helping people live inspired and found breathwork the perfect compliment.

11.00–11.45
ROM 4
11.00–11.45
ROM 2

11.00–11.45
ROM 6

AURAFARGENE OG FARGENE PÅ CHAKRAENE
// Anne-Grethe Lyberg Eilertsen
Hva betyr de forskjellige farger i auraen? Er noen farger bedre enn andre - og er det sant at auraen endrer seg hele
tiden? Hvilke farger finnes på de ulike chakraene - og kan man ha feil farge på dem? Hva er det egentlig som måles
når man tar et aura-bilde? Hvordan kan et aura-bilde hjelpe meg videre i min personlige utvikling?

11.00–11.45

BOWEN TEKNIKKEN – FREMTIDENS FØRSTE VALG FOR OPTIMAL HELSE
// Vibeke Brems

ROM 1

Vibeke Brems deler sine 18 års erfaringer med Bowen Teknikken. Den ultimate helhetsterapi som stimulerer
kroppens egen evne til å reparere seg selv for akutte- og kroniske belastningsplager. Bowen Teknikken balanserer
muskel- og skjelettsystemet, samt stimulerer blod- og lymfesystemet, slik at kroppen får mulighet for å restituere
seg raskere. Som regel er 3–4 behandlinger tilstrekkelig for at sykemeldte kan gå tilbake på jobben. Er du oppriktig
interessert i å hjelpe mennesker med en bedre livskvalitet? Eller ønsker du å utvide behandlingene du allerede
tilbyr med en fremtidsrettet og mer skånsom tilnærming å arbeide på? Da kan utdannelsen som Bowenterapeut
være nettopp den muligheten du søker.

11.00–11.45
11.00–11.45
PUST

11.00–11.45
ROM 3
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// Albena, Medica Albena, Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Med Dr. Softov, Krasimira Stoyanova og Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Medical & Spa Center MEDIKA ALBENA – how the Black Sea climate and Bulgarian nature can benefit
your health and happiness. Marvelous beaches, fresh air, curative mud mineral waters. Natural energy, beauty,
and a sense of well-being are restored and created through the complete spa-experience you deserve, individual
treatment and gentle service. 30 years of experience and a developed reputation for traditional physio-therapeutic
methods combined with the latest wellness trends and cosmetic therapies. MEDICA-ALBENA offers: hydrotherapy,
mud-cure, fango and wax applications, phytotherapy, acupuncture, thalasso therapy, curative gymnastics, classic
and aroma-therapeutic massages, zone-therapy and acupressure.

// Henning Hai Lee Yang,
Henning Hai Lee Yang weekspert i håndlesning, astrologi og ansiktslesing.

ENNEADMEDITASJON

ROM 5

// Tove Løland Lundsvoll, Unn-Cathrin Buvarp
Vi har 9 ulike bevegelsesentre i kroppen og ved å meditere gjennom de 9 kommer vi i kontakt med de ulike energisentrene i kroppen. Det gir en ro og følelse av å kjenne på ulike styrker i kroppen. Dette er en aktiv meditasjon
hvor du blir veiledet ved hjelp av pust og ulike posisjoner med kroppen. Ved å komme i kontakt med de ulike
bevegelsesentrene vil du bli bevisst de ulike ressursene som er knyttet til hvert senter.

12.00–13.30

BOARD OF KNOWLEDGE VED NAOMI SOL

SVALBARD

// Naomi Sol
The Board of Knowledge er tegn av kunnskap, og gir åpninger slik at en kan utvikle seg og vokse på alle plan. Hvert
symbol bærer kunnskap, forståelse, åpninger, innsikt og energi, slik at du kan finne din vei, og utvikle deg raskere.
Den unike kunnskapen hjelper mennesket å utvikle seg og vokse i nøyaktig riktig retning for hvert enkelt individ,
fysisk, psykisk og åndelig, helt etter din frie vilje. Nå også med Board of Knowledge del 3! Dette er nøkkelen til et
dypere liv med troen på sjelen din. Naomi Sol utfører en Traumebehandling på en frivillig fra salen.
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ALBENA RESORT, BULGARIA – HEALTH AND HARMONY BY NATURE

5 RYTMER MED HEGE GABRIELSEN
// Hege Gabrielsen

5 Rytmer er en bevegelsesmeditasjon hvor kroppen får lov å bevege seg som den vil. De 5 Rytmene kalles Flyt,
Stakkato, Kaos, Lyrisk og Stillhet. Til sammen utgjør de en WAVE – en bølge av energi. Hver av rytmene beveger
ulike kvaliteter i oss, og har sine egne gaver og sin egen medisin å by på. Du er herved invitert til å prøve! Kle deg
løst og ledig, gjerne i flere lag, så du kan ta av deg når du blir varm. Ta med vannflaske. Sko er ikke nødvendig.
Hege har bakgrunn som danser, er sertifisert 5 Rytmer-lærer, og har i mange år holdt rom for 5 Rytmer i Norge.

HEALINGKOMMUNIKASJON INGUNN BRATTLID
// Ingunn Brattlid

Det Norske Healerforbundet representerer medlemmer med ulik fag og erfaringsbakgrunn, men felles er at
de tilbyr healing og hjelp til selvhealing. I dette foredraget med Ingunn får du høre om healingkommunikasjon.
Kommunikasjon er altomfattende og både vår eksistens og væren hviler på kommunikasjon. På den andre siden
er kommunikasjon det mest utfordrende mellommenneskelige fenomen. Hvordan møte det som presser på
innenfra, få tak i følelsene, ordene, egen intensjon og mening, og kommunisere på tross av frykt? Hvordan bli
trygg på å kommunisere sin virkelighet og gå mot den friheten som er ditt sanne jeg?

NORRØN SPÅDOMSKUNST MED ELI OG MORTEN WIUM
// Eli og Morten Wium

Eli og Morten Wium fra Vikingkort holder et nytt foredrag om den kulturelle arven fra våre forfedre; Spådom.
For vikingene var spådomskunst en viktig del av livet og hverdagen. Det var ikke bare volver og gydjer som hadde
magiske evner, det hadde smeden også. Eli er født klarsynt og har laget vikingkortene. Morten er smed, høvding og
har mange år bak seg i vikingmiljøet. Mange av verdiene og tankemåten vi finner i alternativmiljøet i dag stammer
fra tiden før Norden ble kristnet. Morten og Eli vil formidle bruken av av de norrøne symboler og vikingkortene.

NED I VEKT OG EN MER VELFUNGERENDE GLAD KROPP – MED DET BESTE
FRA HYPNOTERAPI OG ERNÆRING // Liv Solfrid Endal

Liv Solfrid Endal har hjulpet flere tusen mennesker med å ta tak i livsstils-utfordringer, nå sine helsemessige mål
og få mer av det gode overskuddet i over 14 år - både inn i bedrifter og privatpersoner, og også via bedriftshelsetjenesten hun har vært tilknyttet siden 2011. Det mentale har hun jobbet med i 30 år med en suksess-metode
på røykeslutt hypnose på opptil 91%. Hypnoterapi (hypnose) er en av de avslappende mentale tilnærmingene Liv
bruker for vekt-kontroll - sammen med et unikt, effektivt kostholds og ernæringskonsept. Hypnoterapi bidrar så
du kan slippe kampen med matsuget. Velkommen!

EN MAGISK YOGA-REISE MED VIBEKE KLEMETSEN
// Vibeke Klemetsen

Vibeke Klemetsen er en av Norges mest profilerte yogainstruktører. På Body Mind Spirit holder hun en kombinasjonstime med foredrag og yoga. Timen er ganske fysisk. Vi bruker hele kroppen, og jobber med styrke, fleksibilitet
og utholdenhet. Ashtanga Yoga er utgangspunktet med fullt fokus, bevissthet og tilstedeværelse. Det er en time
som gjør deg varm og svett, og som gir en følelse av letthet, klarhet og ro i både kropp og sinn. Passer for alle
nivåer, og man velger selv hvor man vil utfordre seg selv. Vibeke kommer også til å fortelle dere om det fantastiske
landet India, hennes eventyr, og den magiske verdenen som yoga er.
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12.00–12.45
STERK

SMART TRENING OG RIKTIG KOSTHOLD FOR BEDRE LIVSKVALITET
TRENING OG KOSTHOLDSTIPS I ETT! // Indigo Yubari

12.00–12.45

Indigo Yubari er kostholdsveileder, life coach og taktisk fitness-instruktør, og er kjent for ukonvensjonelle metoder og protokoller for å få optimale resultater. Fysisk trening, meditasjon, kost og ernæring påvirker blant annet
hormonsystemet og nervesystemet, som igjen styrer hvordan vi oppfatter oss selv og virkeligheten rundt oss. For å
mestre livets utfordringer sverger Indigo til smart fysisk fostring, og forståelse for hvordan maten vi spiser påvirker
oss på et fysisk, psykisk og emosjonelt plan. « God helse er ikke nødvendigvis fravær av sykdom» sier han. «Om
man forstår noen grunnleggende ting om sin egen kropp og biologi, kan man hacke seg til bedre helse og livskvalitet gjennom smart trening og et smart inntak av næringsstoffer, uansett utgangspunkt.»

ROM 7

12.00–12.45
ROM 4

12.00–12.45
ROM 2

MEDIUMSEANSE MED BESKJEDER & PORTRETT-TEGNING VED ADELE LEYHA
// Adele Leyha
Alle har vi en åndelig veileder som er med oss hele livet. Denne veileder kalles også for hovedguide. Vi har også guider
som er med oss i deler av livet. Og vi har de hjelperne som har levd sammen med deg som menneske, og som har
dødd og gått over til den andre siden. De kan også komme innom på besøk. I denne seansen vil Adele Leyha formidle
beskjeder med tegning fra noen av dem. Guidene vil ellers sende healing i rommet når dette foregår.

12.00–12.45
SAL C

12.00–12.45
ROM 1

12.00–12.45
SAL E

12.00–12.45
ROM 9

12.00–13.45
SAL D

12.00–12.45
PUST
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FELLESREGRESJON MED ENERGIBALANSERING OG HEALING
// Gudrun Sanden
Felles for alle regresjons-terapi metoder er å skape balanse, rense, løfte og høyne livsenergien. Vår holdning er at
mennesket har krefter som kan tas i bruk for dyptgående healing og vekst. Disse kreftene får vi aktivert når hele vår
bevissthet er til stede. Prosessene gjennomføres i en dypavspenning der vi oppnår en utvidet bevissthetstilstand,
som i meditasjon eller lett transe. Forbindelsen mellom vår daglige bevissthet, underbevisstheten med mytiske
bilder og tilgang til den spirituelle visdommen gjenopprettes. I regresjonsterapi arbeider vi på familiemønster, relasjoner, kroppslig ubehag, traumer fra dette og tidligere liv eller en ren spirituell regresjon. Den tar for seg tilstanden
mellom livene.

12.00–12.45
LEV

ÅNDER I HUS OG PÅ BESØK HOS DEG – FOREDRAG MED SPØRRERUNDE

EN AROMATISK DAG
// Essentia Nobilis, Jonathan Benavides

INTUISJON
// Iris Jensen-Holmenes

Lær deg forskjellen på magefølelse og intuisjon. Når du er i kontakt med din intuisjon er du i kontakt med din sjel
og ditt hjerte. Intuisjonen er en ren energi. Ved å lære å bruke den vil du også kunne merke evner som klarsynt,
klarhørt, klarfølt. Du vet plutselig ting du ikke visste at du visste. Lær å gå inn i deg selv og se dine intuitive evner.
På dette foredraget med Iris Jensen-Holmenes får du en følelse av hvordan det kan være.

DØDSKAFÉ – LA OSS SNAKKE OM DØDEN
// Areopagos, Randi Øyehaug

Vi skal alle dø. På Dødskafeen er det akkurat det vi skal snakke sammen om. Det er bra for oss å prate om hva
døden og forventningen om å skulle dø – gjør med oss. På forunderlig vis blir livet mer nærværende, når vi er
bevisste om døden. Vi deler tanker og følelser rundt det at vi selv skal dø, uten noen spesielle føringer eller krav.
Servering av kaffe og noe godt å bite i.Samtaleleder er Randi Øyehaug, coach og organisasjonsrådgiver i dialogorganisasjonen Areopagos.

DEN GODE RELASJONEN – BARN- OG UNGES PSYKISKE HELSE
// Sara Eline Eide

Å være nærværende og tilstede i et barns liv, er avgjørende for å skape den gode relasjonen. Sara Eline Eide snakke
om hva det vil si å være nærværende og tilstede, hun belyser hvorfor den gode relasjonen er så viktig, og hvordan
den er en forutsetning for barnets utvikling selvfølelse og trygghet. Når barnet opplever å være i en god relasjon til
en voksenperson, utvikles barnets opplevelse av å være verdifull. Å være en nærværende og trygg voksen i et barns
liv, er det viktigste forebyggende psykiske helsearbeidet vi kan gjøre. Få inspirasjon og kunnskap om ”Den gode
relasjonen” og hva den betyr for barnets utvikling og mestring.

// André Kirsebom, Norske Spiritualist Forening
Lær mer om hvordan åndeverden fungerer. Hvorfor kommer de på besøk til deg, hva skal de i ditt hus. Hva vil de og
hvordan kan du forholde deg til dem. Hvordan kan du snakke med dem. Dette og mange andre spørsmål vil bli tatt
opp på foredraget. Vi garanterer en spennende time, hvor du kan lære en masse og få et bedre forholdt til åndeverden. Foredraget vil være med André Kirsebom, medium, healer og leder av Norske Spiritualist Forening.

12.00–13.00
SEREMONI

SJAMANISTISK HEALINGSIRKEL
// Sjamanistisk Forbund

Morten Chr. Groth er skaperen bak en av de mest benyttede tarotkortstokker i Norge, Rider Waite på norsk.
Dette foredraget tar for seg hva Tarot er, tradisjonelt, og hvordan fremtiden til Tarot vil vise seg.

IKYA TANTRA™ FRA FRYKT TIL KJÆRLIGHET – DEN ULTIMATE «GAMECHANGER»
// IKYA, Marie Minagawa, Marja Skogland
Vi lever i en tid hvor det inkarneres fler og fler med høyere bevissthet. Lær mer om hvordan vi kan fungere i det nye
paradigme, og leve mer i tråd med det vi egentlig er. Vår tids største «gamechanger»!

12.00–12.45
SAL B

DEG OG MEG – OM RELASJONER MED TOMMY STEINE OG MORTEN NYGÅRD

SAMISK HELBREDELSE MED DEMONSTRASJON OG KANALISERING
// Janne Viktil

Medium Janne Viktil tar kontakt med den andre siden. Janne er samisk og gir tradisjonell helbredelse, kalt
læsing, en evne hun har nedarvet av sin far. Janne er også dyretolk, og kontakter dine kjæledyr både her og på
den andre siden. Det vil bli kanalisering til frivillig i salen.

// Tommy Steine og Morten Nygård
Morten og Tommy tar opp det som virkelig betyr noe. Mens vi alle streber og stresser for å ha fin bil, hytte på
fjellet og sjøen, det fineste huset som vi pusser opp annet hvert år, følger ungene på treninger og kamper så ikke
de andre foreldrene lurer på hva som er galt.... er det allikevel noe annet som er mye viktigere. Det er livet og våre
relasjoner. Hva kan vi gjøre for å ha et best mulig liv med oss selv, og med andre? Hvordan kan vi med enkle grep
endre oss så livet blir mer synkront med det vi ønsker? Hvordan kan vi dempe stresset? Og ikke minst hvordan får
vi mindre uro i kroppen?

12.00–12.45
PULS

12.00–12.45

AWAKENING YIN MED GURI NYHAUG

ROM 5

// Guri Nyhaug
En ny innfallsvinkel til Yin Yoga med vibrasjonell anatomi (IKYA prinsipper). Bevisst energisk arbeid, fri bevegelse,
samt nye mantra og pusteøvelse. Yin Yoga tilpasset mer en medskapende og moden spiritualitet og bevissthet.
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Aromaterapi er en holistisk vitenskap som er anvendelig til mange formål i hjemmet. På dette foredraget med
Jonathan Benavides lærer du å bruke de essensielle oljene på en trygg måte i løpet av dagen; fra den stimulerende
morgendusjen, din hud- og hårpleie, og hvordan du kan fremstille en kreativ duft til aromalampen på arbeidsplassen. Du vil lære om synergier for å fremme konsentrasjon og fokus, samt anti-stress synergier.

FALUN GONG: INTRODUKSJON TIL ØVELSER
// Hong

Falun Gong er en gammel åndelig praksis for kultivering av kropp og sjel, basert på de universelle prinsippene:
Sannhet - Medfølelse - Toleranse. Metoden har fire enkle og kraftfulle øvelser, samt en sittende meditasjon.
Velkommen til introduksjon av øvelser med Hong!

MALAMEDITASJON – RO I SJELEN PÅ 5 MINUTTER
// Elyse Spiritual Jewelry, Nina Furu

Å meditere med malakjede er en urgammel teknikk, som også egner seg veldig godt i vår moderne verden.
På 5 minutter får du stilnet støyen i hodet og fokusert tankene. Lær hvordan i denne workshop’en med Nina
Furu – du får låne en treningsmala å teste med.
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12.00–12.45
SMAK

12.00–12.45
ROM 8

HOLISTISK SKJØNNHET – YNGRE INNENFRA OG UT
Linda Myrberg, en av Skandinavias ledende velvære- og helhetsterapeuter, holder et foredrag om hvordan
huden påvirkes av tankene, hvorfor badstue gir færre cellulitter og hvorfor tarmbakterier og collagen er fremtidens helsetrender. Møt Linda i et fullspekket foredrag om de nyeste trendene innen holistisk helse, kosthold,
og superfood, som booster hud, organer og helse på rekordtid!

OPTIMAL HELHETLIG HELSE MED ALTSHOP.NO - VITABILITY AS

SAL F

STERK

13.00–13.45

// Anders Dreyer, Vitability
1. Dagens situasjon og reduksjonismen
2. Hva er helhetlig helse egentlig
3. Hva er en sunn kropp (fundamentale behov)
4. Hva er et sunt sinn (fundamentale behov)
5. Viktige tiltak for et balansert sinn + epigenetikk
6. Hva er en sunn sjelekontakt (spiritualitet)

12.00–12.45

13.00–13.45

// Linda Myrberg

SAL F

7. Kjærlighet som medisin (sykdommens formål)
8. Et helhetlig friskt samfunn (hvordan)
9. Presentasjon om Altshop.no (resurser for deg)
10. Medisinsk testing (samarbeid med eubiotek)
11. Oppsummering link til ebok på 100 sider”

ROM 6

13.00–13.40
LEV

13.00–13.45

TROMMEREJSERE MED AMOUSCHKA:
MØD DIT KRAFTDYR - FÅ RÅD AF DINE DYREHJÆLPERE // Amouschka

ROM 1

PUST

13.00–13.45
SMAK
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Taiji skal gi utøverne bedre holdning og balanse, sterkere kropp og et mer balansert sinn. Bevegelsene i taiji krever
nemlig høy tilstedeværelse. Gjennom å opprettholde et sterkt fokus, stilner tankene og kropp og sinn får rom til å
slappe av og restituere seg. Derfor blir taiji kalt «Meditation in motion», meditasjon i bevegelse, eller også «stillhet
i bevegelse». Det er forsket mye på effekten av taiji, og det later til å være svært mange fordeler med praksisen. I
tillegg til å styrke kroppen, gi balanse, kondisjonstrening og fleksibilitet, har den ifølge Harvard også vist seg gunstig
i behandling av artritt, beinskjørhet, brystkreft, hjerteproblemer, Parkinsons, slag og søvnproblemer.

GENTLE FLOW BY EILIN DALBY
// Eilin Dalby, HiYoga

LØS OPP I RYGG- OG MUSKELSMERTER MED ADVANCED METAPHYSICAL HEALING!
// Rainbow Reiki Norge

Muskel- og skjelettplager er blitt en folkesykdom i Norge, men det finnes gode holistiske løsninger på disse
problemene! I foredraget deler vi nøklene til en sunn og frisk rygg! Rainbow Reiki® Ryggsøyleterapi (Advanced
Metaphysical Healing) er en unik metode for å løse opp årsakene til stive muskler og muskelpanser uten noen
form for fysisk manipulasjon eller knekking. Gjennom å løse opp muskelspenninger i ryggen og nakken blir det
lettere for ryggen og ryggvirvlene og finne tilbake til sin naturlige posisjon. Foredraget holdes av Lisensierte
Rainbow Reiki® Mestere som har intensiv erfaring med denne metoden. Du kan også få teste ut metoden
gratis på deg selv under foredraget!

KJÆRLIGHET OG SUKSESS
// Yvette Westrum

13.00–13.45

Hvorfor er det så vanskelig å finne kjærlighet? Og hvorfor er det enda vanskeligere når man er opptatt av åndelig utvikling? Kan det være vi som gjør noe feil, eller er vi bare uheldige? Kan det være kanskje ha noe med vår
fødselsdato å gjøre? Og hvis svaret er ja, kan vi gjøre noe med det? Foredraget med Yvette Westrum gir svar på
disse spørsmålene og gir også noen gode tips, som kan navigere en til et lykkelig kjærlighetsliv. Yvette hadde
selv utfordringer i kjærlighetslivet, men klarte å overvinne «skjebnen» og finne den store kjærligheten.

ROM 4

13.00–13.45

STRESSMESTRING MED RAW TRENING
// Eva Sørung
Et høyaktuelt foredrag om hvordan du mestrer stress og press i en travel hverdag og gode teknikker for dette.
Med utgangspunkt i mental trening, snakker Eva Sørung om hvordan du kan jobbe med din mentale styrke slik at
du utvikler større mental fleksibilitet. Et sentralt spørsmål hun stiller i foredraget er: Hva er god helse for deg?

ROM 9

Eva har solid erfaring med å jobbe innen norsk næringsliv og brenner for å ta deg et skritt videre mot ditt mål!
Hun har mer enn 15 års erfaring og en meget stor tilstedeværelse og profesjonalitet i alt hun gjør, som bidrar til å
få ut potensialet hos den enkelte.

13.00–13.45

// Pamela Hiley

Eilin Dalby inviterer til Gentle Flow. Dette er en fin introduksjon til yoga for deg som er ny, eller for deg som ønsker en litt enklere klasse med fokus på flyt i et rolig tempo. Vi vil leke oss igjennom sittende, stående og liggende
sekvenser, med fokus på pusten. Avslutter med deilig avspenning. Eilin er en erfaren yogainstruktør med bred
erfaring fra flere forskjellige yogastiler. Hun underviser fra hjertet; åpent, ærlig og lekent.

At rejse til en anden dimension på trommens lyd kan give indsigter & healing, som kan bruges i hverdagen.
Rejsen bliver holdt i et ceremonielt space, hvor du sender en klar intention ud som en bøn til din højere magt
& hvor du bliver stimuleret til at sige JA til hele dig! Åben både for begyndere & øvede trommerejsere. Er det
første gang, kan du komme & møde dit kraftdyr. Kender du det, kom med en intention om noget, du vil ha’
hjælp til i livet; jo mere konkret jo bedre.

12.00–12.45

13.00–14.30

STEPPING INTO YOUR POWER & LETTING GO OF FEAR MEDIHEALING®

ROM 2

// Mas Sajady
Do you know how powerful you are, and how rich and deep your life can be? Join international healer Mas
Sajady as he helps you unite with the boundless power of your Spirit and welcome in the courage to expand
into your full, glorious existence.

13.00–13.45

INSPIRASJON OG SMAKSPRØVER FRA FUNKY FRESH FOODS

SAL E

// Funky Fresh Foods, Josefine Andrén
Funky Fresh Foods er et vegansk og raw kjøkkenkonsept som lager mat med spennede smaker og sprakende farger. Gjennom vår kafé & restaurant, kurser og festivaler bidrar vi til å spre kunnskap om mat som kan lages uten
unødvendig lidelser for dyr, mennesker og planeten vår. Josefine Andrén viser frem enkle og fristende måter å
spise mer grønt på. Det bys på smakprøver på en deilig pesto, en annerledes salat og god dessert.
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TAIJI OG QIGONG MED PAMELA HILEY – NORGES TAIJI DRONNING!

spirit

MENNESKENES BEVISSTHETSUTVIKLING OG SAMARBEID MED MAITREYA
OG VISDOMMENS MESTRE // Share Norge

Foredrag med Share Norge som bygger på Den tidløse visdomslære og belyser tema som: Vårt forhold til energier/de 7 stråler. Karma og reinkarnasjon. Hva skjer når vi dør? Menneskenes relasjon til sjelsriket. Hvordan
hjelper Verdenslæreren Maitreya og Visdommens Mestre oss i denne brytningstiden vi nå går gjennom?

GUNALIGHT – ENERGIFLYT I ENERGIBANENE I KROPPEN
// Tom Tellefsen

Tom Tellefsen introduserer et enkelt, smertefritt og ufarlig produkt uten bivirkninger.
Bruk det selv hjemme eller på reise. Du kan enkelt behandle deg selv med Gunalight. Og det beste er at du ikke
trenger noen forkunnskaper for å klare det. Alt du behøver er å følge våre anbefalinger. Norsk oppfinnelse som
det er brukt over 10 år for å utvikle. Oppfinnelsen er omsøkt patentert og ingen andre i verden kan tilby dette
produktet. Ikke noe er mer naturlig enn å behandle energi med energi! Kroppen din består av energi og derfor
kan Gunalight lysenergi virke positivt på mange ulike ting.

HVORDAN DET HAR VÆRT Å LEVE MED Å SE MENNESKERS AURA
SIDEN JEG VAR LITEN // Paul-Arve Buskum

Paul-Arve Buskum deler hvordan det har vært å leve med å se menneskers aura.
Hvordan jeg som 7-åring så en farget boble rundt et menneske, og hvordan det har utviklet seg i 60 år etter
hvert som jeg har lært å tolke det jeg ser i auraen og de syv chakraene.

KANALISERING OG HEALINGDEMONSTRASJON
// Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

Ønsker du kontakt med dine kjære som har gått bort? Noen av Norges beste medium demonstrerer en slik kontakt
i denne storseansen. Ved Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og Norsk Spiritualist Forening. Norsk Spiritualist Forening
jobber for å fremme spiritualismen i Norge, gjennom kurs, foredrag og organisering og sertifisering av medium. Norsk
Spiritualistisk Trossamfunn tilbyr åndelige og healing kvelder, konfirmasjon, navnedag, bryllup og gravferder. Det er
avdelinger i Oslo og seks andre steder i Norge.
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13.00–13.45
SAL C

13.00–13.45
ROM 6

13.00–13.45
ROM 7

13.00–13.45
SAL B

13.00–13.45
ROM 3

INSPIRATIONAL MEDIUMSHIP WITH ROMETRIS DAVIS-WRIGHT

13.00–13.45

// Rometris Davis-Wrigh
As an Inspirational Medium, Rometris will bring forward messages of love and encouragement from your loved
ones on the other side. Everyone attending will receive healing from their loved ones and Rometris will also provide
a few personal messages that will touch many hearts.

ROM 8

DRØMMEN OM Å EIE DIN DEL AV PARADIS – DIN EKSOTISKE DRØMMEHYTTE

SAL A

En sjelden gang i livet får man muligheter som kan forandre livet til det bedre for alltid! 29 nordmenn har allerede
blitt med i vårt vakre eco-community i Parà, Amazonas Brazil, som er kjent for sine hvite strender, eksotiske dyreliv
og vakre flora. Området heter Paraiso da Vida, som betyr livets paradis. Her vil vi søke helhetlig helse for kropp,
sinn og sjel, med ren luft, all infrastruktur og flere fellesbygg. Vi har vårt eget off grid, state of the artsolcellesystem.
Også mulig å bli deleier. Her får du alt du trenger å vite slik at DU også kan bli med å realisere DINE drømmer.

13.00–13.45
SEREMONI

ROM 5
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SACRED CACAO CEREMONY WITH ZÖE MA
// Zöe Ma

For centuries, cacao has been known to open the heart and access a soft yet playful state and to elevate the
spirit. Join in our circle to explore soft movement, and the power of raw ceremonial grade cacao. With Zöe Ma,
ceremonial space holder, women circle leader, yoga teacher and founder of Movement Arts Festival.

// Rainer Karlsen
Sliter du med smerter i kroppen? Sover du dårlig? Trenger du mer energi? Lysets stråler, nærmere bestemt solstrålene, er grunnlaget for alle livsformer her på jorden. De er den opprinnelige energikilden og er veldig viktige
for hver eneste celle i kroppen vår. Solstrålene består av utallige fotoner som utgjør en viktig næringsog energikilde for de fleste levende organismer. Selv vi mennesker får energi på cellulært nivå fra sollyset.
Biofotoner har en meget viktig rolle i vår kropp. Rainer Karlsen forteller om hvordan det å tilføre deg biofotoner
kan gi mer energi, mindre smerter og bedre søvn.

13.45–13.55
PULS

MAKS EFFEKT PÅ 5 MINUTTER MED PULS-YNGVAR!
// Yngvar Andersen

Den mest fantastiske treningen er den du faktisk får gjort. Og alle monner drar på veien mot god form! Bli med
treningsinspirator Yngvar Andersen på en 5 minutters power-økt der du får med deg enkle, smarte triks til hvordan du lurer inn mer trening i en travel hverdag. PS! Du trenger ikke treningsklær

IKYA – TOOLS FOR AWAKENING!
// Guri Nyhaug, IKYA
In this kick-ass cool mini-workshop, you meet people who have been studying with IKYA for years, who will give
you an idea of how to work the global shift in consciousness and also how to assist others. Come experience
the different angles and perspectives within the IKYA movement, from Meditation to Tantra to Healing to the
teachings and spiritual principles themselves.

14.00–15.30
SVALBARD

THE INTUITION – A PRECIOUS HELP FOR OUR LIFE

STERK UTENPÅ, STERK INNI – MED FUNKYGINE
// Funkygine

Bli med Jørgine Massa Vasstrand, Norges største trenings-profil, på foredrag og trening! Funkygine vil snakke om
boken sin Sterk utenpå, Sterk inni, etterfulgt av en treningsøkt med egenvekt. Kunsten er å ha en balanse i livet,
og at man finner en ekte glede i treningen. Trening skal være morsomt! Målet til Funky er å gjøre den norske
befolkningen litt mer sporty, og hun ønsker å inspirere til å ta smarte valg i hverdagen. Hun er opptatt av enkel
og funksjonell trening som gjerne kan gjøres hjemme i stua uten avanserte apparater.

Pga. stor interesse er det nødvendig å registrere seg. Reserver din gratisbillett på bodymindspirit.no, under «Billetter».

// Christopher Vasey
In addition to rational thinking - the intellect - man also has an intuition which helps him to better grasp life.
What is the intuition? Where does it come from? Why is it such a help? The knowledge given in this lecture vy
Christopher Vasey is based on the Grail Message.

14.00–14.45

THE YIN JOURNEY
// Cristo Balthazar, Kristiane Bryn
Kristiane Bryn og Cristo Balthazar fra Embodied Awakening leder kroppsreiser som de kaller Yin Reisen/
The Yin Journey. Her vekkes sansene til live, og det multi-dimensjonelle ved å være menneske oppleves
i kroppen og forankres til jorden. Et møte mellom himmel og jord, gjennom yin yoga. Når vi begynner å
reise innover finner vi heleuniverset. Vi har alle nøklene her inne i oss! Kom på oppdagelsesreise inn i deg
selv med Yin Reisen/The Yin Journey.

SKAM MED JAN ERIK FALLAAS

STERK

// Jan Erik Fallaas
Jeg er en av dem som gikk rundt og lot som om, inntil jeg skjønte at det ikke funket. Etter vel 15 år med personlig
utvikling (og samtidig studie av temaet) har jeg fått en rimelig god innsikt: Hva skaper skam? Hvordan oppleves
den? Hva gjør den med deg? Hvordan påvirker den livet ditt? Illusjonen om det skammelige. Hvordan jobbe med
skam?
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De fleste vet hvilket stjernetegn de er født i, og mange kjenner til av en del av egenskapene til dyrekretstegnet
de tilhører. Men for de fleste stopper kunnskapen om Astrologi der, og samtidig finnes det mange feiloppfatninger om dette gamle faget. Hvordan kan det ha seg at planetenes bevegelser i sine baner rundt sola, har
en forbindelse til det som skjer i vår indre verden, og ytre verden? Hva er logikken? Hva består forbindelsen i?
Og hvordan kan vi eventuelt bruke vår forståelse om denne forbindelsen til å lære om oss selv og andre?
Bli med Kjersti Hemma på en spennende oppdagelsesreise!

BIOFOTONER, EN ENKEL VEI TIL GOD HELSE?

14.00–15.30
13.00–13.45

// Norsk Astrologisk Forening, Kjersti Hemma

// Kjetil Dreyer, Paraiso da Vida Retreat & community

SMAK
13.00–14.30

HVA ER ASTROLOGI? NORSK ASTROLOGISK FORENING

mind		

spirit

MATEN OG AKTIVITETEN - NÅR BLE DET SÅ VANSKELIG?
// Ine Wigernæs

Ine Wigernæs, tidligere toppidrettsutøver med doktorgrad i fysiologi, formidler verdien av hverdag og rutiner.
God helse handler ikke om avansert mat og komplisert trening, men om overskudd og repeterte gode og enkle
hverdagsvalg. Mat og trening overselges som viktige isolerte faktorer for god helse. Relasjoner, familie, trivsel,
tillit og framtidstro underkommuniseres. Forskere, myndigheter – og media har latt et ungt utseende, VO2max,
muskler og underhudsfett spille en større rolle innenfor folkehelsa enn hva det er belegg for. Funksjon, glede og
 vem gir oss trygghet i alt dette?
fellesskap taper for spesialiserte treningsprogram og matskremsel. H

MINDFUL MOVEMENT MED KATARINE SKÅR LISE FRA BE YOGA STUDIO
// Be yoga studio, Katarina Skår Lisa

Katarina Skår Lisa inviterer til workshop i mindful movement. En forening og et triangelmøte mellom yoga,
meditasjon og bevisst bevegelse. Her undersøker vi de lette såvel som de dypere lagene i våres hjerte, kropp og
sinn gjennom sansbare, somatiske og poetiske tilnærminger til bevegelse. Her kan vi legge merke til det som kan
få utfolde seg organisk og i et naturlig tidsperspektiv. Som en indre/ ytre reise unik og ulik for den enkelte, basert
på våres kjente eller ukjente minner om tilhørighet. Mindful movement passer for alle som er interessert
i bevegelse, helbredelse og kreativ tilnærming til opplevelse, og krever ingen tidligere erfaring.
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14.00–14.45
SAL C

SKOGSBAD – ET FOREDRAG OM Å LYTTE

14.00–14.45

// Silje Michaela Kvalheim
Skogsbad eller Shinrin Yoku oppsto i Japan på 80 tallet hvor myndighetene i landet begynte å forske på hvordan
naturen påvirker vår helse positivt. Under en skogsbad vandring bruker vi tid på å ta kontakt med naturen gjennom sansene. Vi stopper opp, sanser, lytter, tar på, lukter og lar naturens medisin virke. Det er et møte mellom
menneske og natur, helt ulikt hver gang. På dette foredraget får du en dypere kjenneskap til Skogsbad/ Skogsterapi, guidens rolle og vandringene slik de utføres av guider utdannet fra Ass. of Nature and Forest Therapy
guides and Programs.

ROM 3

14.00–14.45
14.00–14.45
LEV

FREE OF THE INTERNET-CONNECTED TO YOUR INNER-NET

ROM 6

// Osiris Montenegro
Smart technology devices are tools for social media, video games and other forms of entertainment that result
in addiction to high levels of mental stimulation. This makes it harder to focus your attention, it decreases critical
and creative thinking, and blocks the desire and ability to be intimate. These topics along with simple powerful
solutions are explored in this dynamic talk.

14.00–14.45
14.00–14.45
SAL F

ROM 5

TROMMEREISE TIL DITT INDRE
// Sjamanistisk Forbund
Sjamanistisk Forbund ønsker dere velkommen til en fantastisk trommereise. En trommereise er en indre reise
hvor du kommer i direkte kontakt med det underbevisste og åndeverdenen. Du kan søke svar igjennom en
trommereise, du kan finne kraftdyret ditt og den er et verktøy til selvutvikling. En trommereise virker fornyende,
og du kommer i kontakt med andre aspekter av deg selv enn de du vanligvis er bevisst. Den er et verktøy til å bli
kjent med seg selv. Undersøkelser har vist at du under en trommereise går svært dypt (delta-frekvenser, som er
frekvensene like før dyp søvn) selv om du allikevel er fullt ut bevisst.

14.00–14.45
14.00–14.45
ROM 4

14.00–14.45
ROM 9

14.00–14.45
SAL B

SJELEREISE HER & NÅ

ROM 1

// Hilde Voldengen, Vibecke Garnaas
Bli med Vibecke Garnaas og Hilde Voldengen på en reise i sjelens univers. Vibecke er sertiﬁserte Life Between Lives veileder utdannet av The Newton Institute. Som eneste godkjente LBL veileder i Norge benytter hun
metoden utviklet av Dr. Michael Newton for å bistå mennesker hjem, liv mellom livene. Dr. Michael Newton er
kjent for bøkene Journey of Souls, Destiny of Souls, Life Between Lives Hypnotherapy. To av bøkene er oversatt
til norsk, Sjelereiser og Livet mellom Livene. Vibecke deler av sine erfaringer som LBL veileder og Hilde deler sine
egne opplevelser med sjelereiser.

14.00–14.45

MEDIUMSKAP – MINI WORKSHOP

SEREMONI

// Body Mind Spirit, Oslo Spiritualist Society, Pamela Fornell
Hvordan kan du ta kontakt med åndeverden? Alle har evner og alle kan ta kontakt med åndeverden, men ikke
alle blir profesjonelle medium. Pamela gir deltakerne en kort innføring i forskjellen mellom mediumskap og
klarsyn. Så tar vi en øvelse der alle kan prøve ut egne evner!

14.00–14.45

GAVEN – EN FORTELLING OM Å STOLE PÅ DEN MAN ER
// Ellen Vahr

SAL E

Her forteller Ellen Vahr om den kloke konen Anne Brannfjell, tipptippoldemoren til Ellen, og livet hennes. Samtidig kommer Ellen inn på sitt eget liv, og hvordan det å følge drømmene forandret livet hennes. Ellen Vahr er
forfatter av romanen Gaven, som er basert på livet til Anne Brannfjell, husmannsdatteren som ble Norges mest
kjente kloke kone. Den er en fortelling om frykt og fortielse, men også om kjærligheten og tillitens plass i våre liv,
og om mulighetene som åpner seg når vi våger å stå ved oss selv.
«Vahr har levendegjort en fascinerende og tydelig sterk kvinne som trosset frykt og fordommer, fulgte hjertet og
gikk sine egne veier» – Elin Brend Bjørhei, VG.

14.00–14.45
ROM 8

14.00–14.45
PUST

48 //

HEART INTELLIGENCE MEDITATION
// Elisabeth Finocchiaro
Expanding the heart space. Using breath to expand the heart space and shift your reality into a more loving
state. Elisabeth Finocchiaro, Breathworker from Uplift Events.
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UNIO MYSTICA – SAMMENSMELTING AV ALTET
// Brita Anjana Skuterud
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Brita Anjana Skuterud kaller seg en brobygger mellom himmel og jord. Hun jobber med energier på det indre
og ytre plan i fortid, nåtid og framtid. Her kan du lytte til 12 spor med musikk til 12 kunstverk, alt laget av Brita
Anjana. Kunsten hennes kommer fra det innerste i sjelen og skal ut til de som trenger ro og tro på livet her på
Moder Jord.

COLOURSCOPE – DIN GAVE OG UTFORDRING
// Theresa Blomqvist

Din fargereise gjennom livet i ni-års-sykler. Personlige fargetolkninger skaper nytt perspektiv/mening med livet.
Theresa Blomqvist forklarer hvordan du kan tydeliggjøre din personlighet og forstå andres ulikheter. Du får hjelp
til å bruke fargeenergien i din hverdag og i din fremtid.

«DE SYV DALER» AV BAHÁ’U’LLÁH – PRESENTASJON AV KEYHAN IGHANIAN
// Keyhan Ighanian

Keyhan Ighanian arbeider som terapeut med IndreRo-metoden og han har også interessert seg for Irans rike
åndelige litterære tradisjon. På festivalen presenterer han ”De syv daler” av Bahá’u’lláh, en juvel på den mystiske
poesis område. Den beriker det åndelige liv til folk med høyst ulike religiøse og filosofiske ståsteder. Boken ble
skrevet omkring 1860 i Bagdad etter at Bahá’u’lláh hadde levd i ensom kontemplasjon i fjellene i Kurdistan i to år.
”De syv daler” er et fascinerende møte med de dype, essensielle sidene ved livet og inspirerer til å forstå hensikten med eget liv. Dikterverket skildrer sjelens reise gjennom syv utviklingsstadier.

SONEMEDITASJON
// Den hvite hund, Morten Chr. Groth

Dette foredraget med Morten Chr. Groth fra Den Hvite Hund introduserer SoneMeditasjon. Det er en helt ny teknikk, basert på gamle prinsipper, forankret i dyp sannhet. Det forsterker det eteriske felt rundt kroppen din, du
blir mer beskyttet, du utvikler et åndelig immunforsvar. Teknikken er sammensatt av; fokus på pust, visualisering
av farger, intonering av vokal-lyder i naturtoneskalaen, samt at du holder bevisstheten konsentrert om enkelte
ord - alt dette, tilknyttet 7 soner i sjelens anatomi. Praktiserer du SoneMeditasjon vil du merke resultater; mer
energi, mindre stress, motta innsikter, og din utstråling blir klarere og sterkere.

FRAGRANCE FROM THE HEART – MANTRAS AND MEDITATION
// Nirjharini Brandt

Meditation and Mantra singing with Jigyasu and Family. We will sing simple Mantras together with Indian
Instruments. Everybody can join ! Experience how Mantras and Meditation can lead to inner peace, lasting joy,
universal love and success!

KANALISERING MED AZARIS FREDRIKSEN
// Azaris Fredriksen

I denne seansen vil du oppleve en kanalisering av erkeengler, engler, oppstegne mestre eller en større bevissthet.
Kanaliseringene inneholder gjerne større eller nye perspektiver på livet vårt, våre utfordringer og veiledning og
hjelp til å få kontakt med vår sanne essens. Det åpnes ofte opp for spørsmål fra salen. Azaris har gjort mange slikt
kanaliseringer de siste årene. Du finner mer gjennom Norsk Senter for Bevissthet på www.senterforbevissthet.no

CHANNELING WITH CASSANDRA
// Cassandra Duchenaud

The group energy creates a vortex that enables my guides to come through, delivering messages of love,
self-love, hope, empowerment and healing. They address our deep doubts, questionings and fears, meeting us
where we are and showering us with unconditional love and healing light. Even though the messages are for
the group as a whole, participants often feel as if the guides were speaking directly to them, because they are!
Cassandra Duchenaud has been consciously channeling healing energies for the past 12 years and words for the
past five years.
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14.45–14.55
PULS

MAKS EFFEKT PÅ 5 MINUTTER MED PULS-YNGVAR!

15.00–15.45

// Yngvar Andersen
Den mest fantastiske treningen er den du faktisk får gjort. Og alle monner drar på veien mot god form! Bli med
treningsinspirator Yngvar Andersen på en 5 minutters power-økt der du får med deg enkle, smarte triks til hvordan du lurer inn mer trening i en travel hverdag. PS! Du trenger ikke treningsklær

ROM 7

15.00–15.45
15.00–15.45
SAL A

SAL E

HANDSTAND WORKSHOP, RAW TRENING
// Rune Talset
Har du gått med et ønske om å lære å stå på hendene, men aldri helt fått det til? Nå har du muligheten til å lære
deg det av en som virkelig kan det! I denne morsomme workshopen gir PT Rune Talset fra RAW Trening deg
triks og øvelser som gjør at du kjappere mestrer det å stå på hendene. Workshopen passer for alle nivåer. Gratis
workshop med påmelding under billett, bodymindspirit.no grunnet begrenset antall plasser.

15.00–15.45
SEREMONI

15.00–18.00
JAN MAYEN 3

WORKSHOP SENSITIV STYRKE – DIN KRAFT MED MÄRTHA LOUISE
& ELISABETH NORDENG // Märtha Louise & Elisabeth Nordeng
Det kan være både utfordrende og berikende å være høysensitiv. Mange vet ikke en gang at de er høysensitive
før de får dette medfødte personlighetstrekket forklart og kjenner seg igjen.
Workshopen er basert på våre to bøker «Født Sensitiv» hvor vi deler våre egne historier og den helt nye «Sensitive Barn», boken om de ekstra følsomme barna. Det er vårt ønske at du skal få tak i kraften din som ligger i ditt
sensitive jeg. Eller at du kan bruke noen av våre erfaringer i ditt møte med sensitive i din nærhet. Kanskje vi kan
gjøre en forskjell med tanke på hvordan vi som voksne møter de ekstra følsomme barna.

15.00–15.45
SAL C

15.00–15.45
ROM 2

15.00–15.45
PUST

15.00–15.45

PRAKTISK OG EFFEKTIV SJAMANISME FOR DET MODERNE MENNESKET!

LEV

// Pål-Esben Wanvig
Bli med på et spennende foredrag med Pål-Esben Wanvig hvor du vil erfare hvordan mennesker fra ulike yrkesgrupper benytter White Feather sjamanisme på en praktisk måte med særdeles gode resultater! I foredraget får
du vite hva sjamanisme er, samt forklaring på mange av mytene rundt sjamanisme. Du vil du få et praktisk og
objektivt målbart bevis på hvordan sjamanisme virker gjennom demonstrasjon av en av metodene for spontanhelbredelse med runene i White Feather Shamanic School®. Dette er noe du kan lære på en weekend. Alle
deltagerne får gratis tilgang til et online videoseminar med tittelen «Sjamanisme, ritualer og runemagi - mystikk
mellom ulike verdener.

15.00–15.45
SMAK

CLAIRVOYANT DEMO
// Phil Phillips
Phil Phillips is a well known spiritual medium in Norway and in his home country, England. Join him at the Body
Mind Spirit Festival and listen to messages from loved ones. Phil will have a clairvoyant demo where a few from
the audience will be picked out, and your loved ones will come and talk with you.

15.00–15.45
ROM 6

15.00–15.45
ROM 9

15.00–15.45
ROM 1
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TAROT SOM SELVUTVIKLINGSVERKTØY
// Den hvite hund, Morten Chr. Groth
Èn av de største Tarotistene i historien, Valentin Tomberg, sa at «Tarot er i en prosess med å gjenføde seg selv».
Morten Christian Groth har fordypet seg i dette mysterium i over tredve år og han beskytter kunnskap som ikke
finnes i bøker. Dette foredraget tar for seg hva Tarot er, tradisjonelt, og hvordan fremtiden til Tarot vil vise seg.
Det handler om ”arketypisk psykologi” og ikke minst, hvordan vi kan bruke det praktisk. Tarot er for Morten ”et
eterisk tempel”, og det handler hovedsakelig om å lære hvilken kraft som er i dette tempelet, hvordan det er
organisert - som i en ORDEN - og hvordan det kan akselere vår selvutvikling.

15.00–15.45
ROM 3

SPIRITUELL PREST – ET KALL FOR DEG?

HORMONBALANSE FOR KVINNER MED ETERISKE OLJER
// Alva Alvita
Lær, lukt og opplev oljens kraft med Alva Alvita.

// InnerLifeSenteret, Shalini Lind

Tantra er en levemåte og en visdom som gjelder for kvinner og menn i alle aldre, single og par og uansett legning.
På foredraget tar Shalini Lind utgangspunkt i forskjellen mellom vestlig og tantrisk seksualitet. Hun viser hvordan
Tantra setter seksualiteten vår i et kjærlighetsfylt, fullstendig likestilt og bevissthetsutvidende perspektiv.

PRANAYAMA, RELAXING MOVEMENT AND MANTRAS
// Irene Domínguez

Join Irene Dominguez with friends in a relaxing atmosphere for breathing, gentle movement and chanting
mantras together

WUWEI - THE WAY OF WISDOM - WITH PAMELA HILEY
// Pamela Hiley

Our posture, breath and ability to listen is all we need to do. Not so easy? Lets decide to take it easy with some
simplified movements from the sophisticated art form of Taijiquan and Qigong and how to reflect on the state of
 amela will share with you some of her key points from 40 years of practice
Wuwei. The innate state of emptiness. P
and experiences teaching the Art of Taijiquan.

KROPPSSPRÅK
// Grethe Holtan

Ubevisst sender vi ut signaler til andre på hva vi egentlig mener og føler. Bli med Grethe Holtan, er coach, forfatter
og leder av Intuisjonsskolen, på et spennende foredrag hvor du kan lære å lese andre bedre og forstå hvorfor de
handler som de gjør. Kroppsspråket kan fortelle oss hvilken intensjon andre har og hvilke relasjoner de har.

INNFØRING I KOMBUCHA
// Gry Hammer

Lær å lage din egen enzymrike og magevennlige kombucha. En leskende og smakfull fermentert drikk med dype
røtter i menneskehetens matkultur. Gry Hammer, årets matblogger 2017, forteller deg hvorfor kombucha er smart
å drikke og viser deg hvordan du lager den. Du får smaksprøver av Gry sin egen kombucha. Dette blir en sanselig
og informativ workshop som hjelper deg med å få fermenteringen inn i din egen hverdag. Nam!

HOLISTISKE RIUALER
// Holistisk Forbund, Patrik Swanstrøm

Ritualer for vår tid. Holistisk Forbund tilbyr ritualene Vielse, Navnedag og Gravferd. Ritualene utformes i samsvar
med den som ønsker dem. Holistisk Forbund har hatt vigselsrett siden 2006 og har ritualledere i de fleste fylker.
”Levende ritualer” stivner ikke i en form. Vi er opptatt av å tilby ritualer som oppleves som moderne og ekte og
inkluderende.

LABYRINTVANDRING OG LIVSMESTRING
// Areopagos, Liv Hegle

Labyrinter har alltid fascinert mennesker, og de eldste er over 3500 år gamle. De finnes i mange kulturer og religioner, og mennesker over hele verden bruker dem som redskap for meditasjon og livstolkning. Denne formen for
labyrint har ingen blindveier, du kan ikke gå deg vill. Den kan gi innsikt, selvrefleksjon og stressmestring. Vandringen integrerer kropp, sinn og ånd. Labyrintvandring er som gående meditasjon med oppmerksomt nærvær. Når vi
møter utfordringer, vanskelige følelser og kriser, hjelper labyrintvandring oss til å løse opp i indre ubehag og roe
sinnet. «Liv Hegle gir en innføring og praktiske øvelser til å bruke labyrint.

// Norsk Spiritualistisk Trossamfunn
Norsk spiritualistisk trossamfunn ble etablert i 2007. Vi har nå rundt 900 medlemmer spredd rundt i Norges land.
Hvert år har vi omtrent 20 seremonier som vielser, navnedag og konfirmasjoner. Vi søker nå flere som ønsker
seg utdannelse som prest hos oss. Kan dette være et kall for deg? Kom og hør om vårt trossamfunn og vår utdannelse.Kom og møt våre prester ved Norsk Spiritualistisk Trossamfunn.
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15.00–15.45
ROM 4
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TANTRA SOM LEVEMÅTE, LIVSVISDOM OG EN NY FORM FOR SEKSUALITET

MEDIUMSKOLE MED NORSK SPIRITUELT AKADEMI
// Aase Sydness, Anne Kristin Melsom, Norsk Spirituelt Akademi
Kurs i Mediumskap, Klarsyn og Healing.
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15.00–15.45
ROM 5

15.00–15.45
SAL F

16.00–16.45

KOMMUNIKASJON MED DYR

SMAK

// Flammehuset dyretolkskole, Merete Jacobsen
Dyr forteller ofte hvordan vi mennesker kan hjelpe dem, og hvordan de kan hjelpe oss. Dyrene er våre læremestre. I sjel til sjel samtale med dyr kan du oppleve alt fra glede til sorg og stor visdom. Dyrekommunikasjon er en
telepatisk kommunikasjon mellom mennesket og dyr. En telepatisk kommunikasjon avdekker ofte tema som har
ført til stagnasjon av den naturlige energiflyt. Når man avdekker stagnasjonen oppnår individet en ny forståelse
av seg selv. Den telepatiske kommunikasjonen fungerer slik at det setter i gang en prosess som leder til noe nytt
og bedre både for dyret og eieren. Foredragsholder er Merete Jacobsen som i dag driver Flammehuset dyretolk
skole.

16.00–18.00
SVALBARD

TROMMEMEDITASJON
// Jan-Magne Tordenhjerte
«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 bidra til bedring og personlig vekst i kombinasjon med andre tiltak,
spesielt innen psykisk helse. Styreleder av Hvite Ørn Norge, Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, veileder og
trommer under meditasjonen.

16.00–16.45
15.00–15.45
SAL B

WHAT IS LIFE ALLIGNMENT? LIFE ALIGNMENT MED CHERRY TYFIELD

STERK

// Cherry Tyfield, Life Alignment
Join Cherry Tyfield, Advanced Practitioner and Teacher of Life Alignment for enlightening and life changing
demonstrations. Learn how Electromagnetic Radiation, Geopathic Stress and even emotions, affect our energy
systems and what we can do about it! See how Life Alignment helps to heal, cleanse, maintain and protect one’s
energy field. Working with Life Alignment is a magical process.
The lecture explains the work of visionary Master Healer, Dr Jeff Levin, who developed Life Alignment, the result
of 35 years study and research into energy and the natural health field. The book «HELBRED DITT LIV» by Philippa
Lubbock is available.

16.00–16.45
SAL C

15.00–15.45
ROM 8

15.45–15.55
PULS

15.45–16.45

«ET KURS OM KJÆRLIGHET» & «ET KURS I MIRAKLER»
// Solens Forlag, Størker Svendsen
Hva er hovedbudskapet i disse to viktige bøkene? Og hvorfor bør du lese dem? Arkitekt Størker Svendsen gir
deg en kort introduksjon til Jesu budskap til menneskene i den nye tiden med henvisninger til bøkene, men også
til andre kanaliserte bøker som har sammenfallende budskap om den viktige oppvåkningstiden. Du bør lære å
tenke annerledes om din virkelighet og hvorfor du er her på Jorden.

ROM 7

// Yngvar Andersen
Den mest fantastiske treningen er den du faktisk får gjort. Og alle monner drar på veien mot god form! Bli med
treningsinspirator Yngvar Andersen på en 5 minutters power-økt der du får med deg enkle, smarte triks til hvordan du lurer inn mer trening i en travel hverdag. PS! Du trenger ikke treningsklær

16.00–16.45

SIGNERING AV BØKER MED FUNKYGINE

STAND 290
BODY MIND
SPIRIT

// Funkygine

16.00–16.45

HANDSTAND WORKSHOP BY RAW TRENING

SAL A

16.00–16.45

MAKS EFFEKT PÅ 5 MINUTTER MED PULS-YNGVAR!

ROM 1

Etter foredrag og trening stiller Funkygine opp til signering av boken «Sterk utenpå, sterk inni».

// Rune Talset
Har du gått med et ønske om å lære å stå på hendene, men aldri helt fått det til? Nå har du muligheten til å lære
deg det av en som virkelig kan det! I denne morsomme workshopen gir PT Rune Talset fra RAW Trening deg triks
og øvelser som gjør at du kjappere mestrer det å stå på hendene. Workshopen passer for alle nivåer.
Gratis workshop med påmelding under billett, bodymindspirit.no grunnet begrenset antall plasser.
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16.00–16.45
SAL E

SØTT OG SUNT SNOP
// Linn Stokstad, Randi Eidsmo Flesjø, Sprudlende Sunn
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Ernæringsrådgiverne Randi Eidsmo Flesjø og Linn Stokstad inspirerer til en sprudlende glad kropp! Med sunnere
valg i hverdagen sier jentene at helsefordeler som stabilt blodsukker, hormoner i balanse, bedre konsentrasjon,
en lykkelig mage og en sprudlende kropp vil komme som perler på en snor! Mange kjenner seg igjen i at søtsuget kan komme kastet på en, og kanskje true med å ta overhånd. På Body Mind Spirit Festival vil Linn og Randi
lage sunt snop og det blir mulighet for å få oppskrifter og smaksprøver.

WORKSHOP: ACROYOGA – GOOD TIMES
// Cat Duval, Nine Lives Yoga

Let go of your fears and fly... Acroyoga offers a metaphor for life – we laugh, we play, we trust, we grow. Explore
the wonderland of Acroyoga including some acrobatic elements balanced with therapeutic elements to turn
your world upside down and offer a whole new perspective on yoga. This playshop is all about working together
 o experience necessary, come solo or with
and shares some of the FUNdamental principles of Acroyoga. N
friends – all you need is a sense of adventure! Duration 90 minutes! Price 150 NOK. The workshop requires an
aditional ticket, which you can buy at bodymindspirit.no

SOMA MOVE®
// Eva Katrine Thomsen

Bli med Eva Katrine Thomesen på SOMA MOVE® - en helhetlig treningsform som er atletisk og sterk, men samtidig myk. Gjennom SOMA MOVE jobber man med kroppen som eneste verktøy, barbent på yogamatte. Passer
for deg som ønsker å utvikle en smidig, sterk og atletisk kropp, og som synes det er gøy å utforske og leke med
bevegelse av egen kropp. På treningen lærer man en uavbrutt serie med bevegelsesmønstre, som utfordrer
både bevegelighet, stabilitet, balanse og styrke. Flyt og kraft er sterke nøkkelord på denne treningen, og fokuset
er å arbeide med hele kroppen som en enhet og være tilstede på matten.

FORANDRE DITT LIV PÅ 90 DAGER
// Pål-Esben Wanvig

På 90 dager fornyes 90% av alle cellene i kroppen din – du får praktisk talt en nesten ny kropp! I dette foredraget får du erfare hvordan det er mulig å gjøre utrolig store forandringer i ditt liv på kun 90 dager – både fysisk,
psykisk, mentalt og spirituelt. Pål-Esben Wanvig har komprimert kunnskapen og erfaringene med alternativmedisin for å helbrede sitt eget liv fra alvorlige helseproblemer, depresjon, utbrenthet, avhengighet, desperasjon
og et liv uten mening. Du får høre om hvordan han benytter en unik kombinasjon av vestlig skolemedisin,
alternativ medisin, samt urgamle metoder og filosofi som også du kan benytte for å finne årsaken og løsningene
på dine problemer.

HVORDAN KARTLEGGE WELLBEING
// Annie Tønnessen

Annie Tønnessen gir deg konkrete verktøy hvordan du kan kartlegge din wellbeing for deg og for dine kunder.
Du vil også få innsikt i en metode hvordan kartlegge stress. Velkommen verdifulle menneske! Sammen kan vi
gjøre en forskjell

VI HAR DET I HENDENE
// Kundan Rockstad

Dette foredraget med Kundan Rockstad 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.		

SELVHEALING OG BEVISSTHET RUNDT DITT LIV
// Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

Hvordan kan du selv påvirke din egen helse. Vi hjelper deg til å finne ut hva som gjør deg syk. Hvilke saker påvirker deg. Hvilke endringer kan du gjøre for å bedre din helse? André Kirsbom ser på healing og selvhealingsteknikker som du kan bruke for å bli bedre og friskere.
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16.00–16.45
ROM 8

YOUR SACRED SEXUAL LIFE – TALK WITH HAJNALKA MAKK
EMPOWERED LIFE COACH // Hajnalka Makk

16.00–16.45
SAL D

Have you ever considered that maybe the vision for your life is strongly connected to your sexuality as a woman?
Are you aware of the power that iresides within? Questions and answers in a friendly, warm, safe discussion
amongst sisters, with short meditation and visualisation practices.

16.00–16.45
ROM 4

16.00–16.45
ROM 6

16.00–18.00
SEREMONI

16.00–16.45
PUST

16.00–16.45
ROM 2

KANALISERING AV UNIVERSELL KRAFT

16.00–16.45

// Hilde Voldengen, Vibecke Garnaas
Vibecke Garnaas har siden barndommen hatt kontakt med energier fra forskjellige dimensjoner. Guiden hennes
Zarius, har vært en sterk påvirker i å få henne til å oppdage evnen hun har som kanal, slik at hun idag kan
formidle visdom, innsikt og kunnskap om det spirituelle menneske. Vibecke har som spirituell veileder og foredragsholder publisert ﬂere artikler og deltatt i TV programmer. Hun reiser mellom Norge og USA som spirituell
veileder og kanal for Zarius & Det 7 Rådet og universell kraft. Vibecke er grunnlegger av ATG academy, Nøkkelen
Til Lyset, Soulwizdom TV og stiftelsen Soul Energy in Motion.

IKYA DOULA™ CONSCIOUS SACRED BIRTHING – GI BARNET DITT
DEN BESTE STARTEN PÅ LIVET! // IKYA, Marie Minagawa, Toril Smestad

SAL B

16.00–16.45

For de fleste er det å bli født en sjokkartet opplevelse. Det gjør at bevisstheten lukker seg og man inkarnerer
mindre av den man egentlig er. Lær om hvordan du kan bidra til at fødselsovergangen blir mykere, slik at sjokket
uteblir, og gi barnet en myk og kjærlighetsfull introduksjon til verden.

SAL F

DEEP DIVE BREATH – A REVITALIZING DEEP CIRCULAR BREATH SESSION
// Elisabeth Finocchiaro, Ole Kristainsen
A revitalizing deep circular breath session to allow you to surpass your mind and into our unconscious. Powerful
session to repattern, release and wake up to something bigger within you. L
 ead by breathwork trainers Elisabeth
Finocchiaro and Ole Kristainsen.

17.00–17.45
LEV

INNERLIFE TANTRISK MASSASJE; INTIMITET OG EROTISK LIVSKRAFT
// InnerLifeSenteret, Shalini Lind
To massører ved InnerLifeSenteret i Oslo demonstrerer og forteller. Formålet med InnerLife Tantrisk Massasje er
å styrke opplevelsen av din erotiske livskraft, som gir opplevelsen av kroppen din som både verdifull og verdig. En
naturlig erotisk kroppsfølelse gjør deg til et levende vesen i en levende kropp i en levende verden. Det igjen åpner
for en bevissthet om det hellige ved å leve på jorden.

THE HAPPINESS-MOVEMENT: CHANGING THE WORLD - ONE SMILE AT A TIME!
// Martine Sending, The Happiness Movement
A unique opportunity to meet the founders behind The Happiness Company AS, and learn what you can do to
create more happiness in your own life, for others, and for the planet. We believe that happiness happens (instead of shit happens), that happy-hour should be about something other than cheap alcohol, and that happiness is
everybody’s natural state of being. The times are changing: we would love for you to join our forces!

17.00–17.45
SAL D

17.00–17.45
16.00–16.45
LEV

16.00–16.45
ROM 5
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STERK

MINDRE ALENE SAMMEN – JON SCHAU
// Jon Schau
Standupkomiker og filosof Jon Schau har reist landet rundt med TV-aksjonen «Mindre alene sammen». Temaet
for TV-aksjonen har i år berørt mange av oss. Hva gjør vi når vi møter ensomheten, hos oss selv og andre? Og er
det mulig å finne et fellesskap? Vær forberedt på overraskelser. Når Jon skal holde foredrag er han opptatt av å
møte uforberedt. Han synes at hvis han forbereder seg, blir det ikke ekte. Jon Schau er kjent som standupkomiker,
TV-skuespiller og har opplevd å være nær døden to ganger, noe han har skrevet bøker om. Han holder også kurs i
skriving og framføring.

17.00–18.30
SAL A

ATLAS ER NØKKELEN TIL DIN HELSE
// Waltraud W. Amundsen
Hodepine, migrene, ryggplager, hofteproblemer, vonde knær, benlengdeforskjell, mave-tarmproblemer, dårlig
søvn, lite energi, konsentrasjonsplager og mer. Kan dette skyldes en atlas som står feil? Waltraud Amundsen
forklarer sammenhenger og gir en demonstrasjonsbehandling. Flere behandlinger på stand. Velkommen!
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SJAMANISME – EN VEI MOT ØKET BEVISSTHET OM LIVSSAMMENHENGEN
// Eirik Myrhaug

Kan sjamanisme og urfolks viten om «medisinhjulet» gi oss ny innsikt? Medisinhjulet kan brukes som et kart, et
kart som kan gi oversikt over virkeligheten og gi dypere innsikt om sammenhenger i naturen og menneskelivet.
Foredraget blir en sammenfatning av sjaman Eirik Myrhaugs seneste forståelse.

MIN VEI – DIN VEI?
// Berit Lillian Lund

Berit Lillian Lund forteller fra sitt liv som medium og klarsynt, og gir tilhørerne verktøy som har hjulpet henne.
Kanskje kan det hjelpe deg også? Det blir kanalisering/mediumdemonstrasjon, hvor hun tar opp en eller to fra
salen og gir budskap. Berit er en erfaren og ettertraktet kurs- og foredragsholder, og har siden starten i Sverige
i 1992 hjulpet utallige til å åpne egne åndelige kanaler og oppnå dypere kontakt med sine egne indre veiledere.
Hun arbeider ved hjelp av sine evner, bønn, meditasjon og healing, og ønsker å gi andre verktøy til å åpne kontakten med den guddommelige kilden.

GONGBAD – LYDREISE, GONG ON THE WAY
// GONG ON THE WAY

Bli med på en lydreise du aldri har hørt maken til! Det skapes en klangverden der ulike lydimpulser vil treffe helt
forskjellige deler av bevisstheten din. Det gir stimulasjon, tilstedeværelse og avspenning til så mye av alt du er De fleste vil oppleve å komme inn i en meditativ tilstand ganske enkelt ved å lytte til lyden av Gongen. Du kan
sitte eller ligge, alt ettersom hva du er mest komfortabel med. Opplev i din egen kropp resonansen av lyd fra
Gonger, Syngeboller, Didgeridoo, Fløyter, Voicing, Gitar, Koshi, Shruti, Rainstick m.m. Arr: GONG ON THE WAY,
med Mats Graf, Karina Hornseth, Christian Hauge, Hale Tasli, Inge Joar Holsen

DE BESTE TINGENE I LIVET ER IKKE TING
// Yngvar Andersen og Liv Loftesnes

Ønsker du deg mer tid, bedre økonomi, mindre stress, mer latter og mer overskudd til det som egentlig betyr noe?
Høsten 2016 fikk Liv og Yngvar nok av hverdagskaoset og begynte et «Mer med mindre-prosjekt». De kvittet seg
med alle tingene de ikke var glad i eller trengte i huset for å kunne leve enklere, gladere og grønnere – og ikke minst
få mer tid og energi til de viktige tingene. De fått en enda bedre hverdag med mye mer tid, overskudd og mening.
Og fremfor alt: Mindre leting, rot og kaosfølelse. Historien deres er blitt til bok, Lindmo-besøk og foredrag hvor de
gir tips til alle som ønsker seg et enklere liv med færre ting, men som ikke vet hvor de skal begynne.

CHANGE YOUR FREQUENCY, CHANGE YOUR LIFE
// Mas Sajady

This event with Mas Sajady includes a presentation and guided Medihealing® – a meditation and healing in one
to supercharge your life and accelerate your journey to total well-being.

SOMA MIND®
// Eva Katrine Thomsen

Oppdag et nytt nivå av funksjonell stillhet med Eva Katrine Thomsen på SOMA MIND®. SOMA MIND® er en funksjonell praksis hvor vi søker stillhet og fokus gjennom utvalgte bevegelsessekvenser som roer kropp og hode.
Vi jobber oss gjennom nøye utvalgte bevegelighetsøvelser på hele kroppen og skaper en god atmosfære for å
stresse ned og la tankene hvile. Teknikkene er enkle og komfortable og timen passer for alle. Etter en endt SOMA
MIND time vil du mest sannsynlig oppleve et økt fokus og et åpent sinn. Velkommen!

TERAPI YOGA MED JANNICE STRAND FRA BE YOGA STUDIO
// Be yoga studio, Jannice Strand

Welcome to this Therapeutic Energetic Vinyasa Class merging movement, intention, and breath. Through this
dynamic and conscious sequencing, students of all levels are encouraged to experience the progression of asanas
-from simple to complex as well as utilize the movements of breath (Prana) as a source of energetic alignment
and support. This special 1,5 -hour “Therapeutic Yoga Flow” Jannice will invite you to find balance and channel the
feeling of being in “the zone.” You will deepen your breath and turn your focus inward. Jannice Strand is the owner
of Be Yoga Studio, she is Certified Yogaworks Teacher, and Arranges Yogaworks Teacher Training here in Oslo.
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17.00–17.45
ROM 3

17.00–17.45
SAL F

17.00–17.45

FALUN GONG: INTRODUKSJON TIL ØVELSER
// Peder Giertsen
Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en kultiveringsmetode basert på eldgammel lære og tilpasset en
moderne livsstil. Metoden har fem enkle øvelser, og man forbedrer seg i hverdagen ved å leve etter verdiene
Sannhet - Medfølelse - Toleranse.Metoden er uavhengig av politikk og religion og læres ut ideelt og avgiftsfritt.
Velkommen til foredrag med P
 eder Giertsen!

SPIRITUAL DRUMMING, DRUMS AND DRUM MEDITATION

ROM 9

17.00–17.45

// Vpdrums
Our drum story. Questions and answers, interactive talking about drumming and drum making. What is spiritual
Drum Story. Questions and answers, interactive
drum making? How are we creating our magical drums? Our

talking about drumming and drum making. How

do we use the drums? Drumming techniques, healing or ritual
drumming. The healing power of the music and sound vibration. How

to meditate with drums. Drum meditation. 
With Vpdrums from Hungary.

SAL E

17.00–17.45
17.00–17.45
ROM 2

17.00–17.45
ROM 4

17.00–17.45
SMAK

17.00–17.45
SAL B

17.00–17.45
ROM 1
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NATURLIG FØDSEL – MINIKURS VED GRY AKSNES

SAL C

// Gry Aksnes
Denne mini-workshopen passer for gravide og partnere, og for de som vurderer å utdanne seg til doula (fødselshjelper). Du lærer hva den fødende kvinnen kan gjøre selv og hva partneren/fødselshjelperen kan gjøre for at
hun kan føle seg tryggere, beholde roen, være avspent i kroppen, få naturlig smertelindring og ristimulering. Det
blir også undervist i fysiske øvelser som kvinnen kan gjøre i graviditeten og under fødselen som hjelper babyen
til å få en god posisjon i mors bekken, slik at fødselen kan bli mye lettere og bedre for mor og barn.
Gravidmassasje gis på stand 254. www.doulaskolen.no, www.doulasenteret.no

18.00–18.45
LEV

HVORDAN JOBBE FREM MEDIKAMENTFRIE TILBUD I PSYKISK HELSEVERN?
// Jan-Magne Tordenhjerte
Hvite Ørn er en 10 år gammel interesseorganisasjon innen psykisk helse. Vi har hele tiden jobbet for at de som
ikke ønsker medikamenter også skal ha et tilbud i det offentlige behandlingstilbudet. Vi har blitt hørt på noe.
Helseminister Bent Høie ba helseforetakene etablere dette i 2016. Det kan være starten på en av du viktigste
omveltningene i helsevesenet som skjer i vår tid. Hvor langt har dette kommet? Hvordan kan du bli med å støtte
denne utviklingen?

18.00–18.45
STERK

LETTERS TO THE WORLD: PERUVIAN DIARIES & DOCUMENTARY
// Irene Domínguez
This 17 min film shows part of the experience during the first two travels to Peru in 2015 and 2016. WCU is a project platform which aims to continue establishing networks with international and local communities worldwide
and ”traveling for a change”. We create and support collaborative projects together with other organizations,
artists and groups in the intersection between arts, cultures and creative industries. The film will be presented by
Irene Domínguez, co-founder of WCU. Open talk after the screening.

18.00–18.45
SAL F

ØYEBLIKKETS MULIGHETER – OM NÆRVÆR I MØTE MED BARN

MOVIE: WHO AM I?
// KANU Natur, Magdalena Kverneland

MAT SOM GJØR DEG SYK – HVORFOR HAR VESTEN LIVSSTILSSYKDOMMER?
// Reidun Syversen

Helhetsterapeut Reidun Syversen forteller om sin banebrytende erfaring gjennom 30 år med helhetsterapi. «Over
6000 pasienter oppgir å ha opplevd bedring i sine kroniske plager – hvor helsesektoren ikke har kunnet hjelpe»,
uttaler Syversen. Foreleser på medisinske kongresser i utlandet om medisinske erfaringer.
Gründer, coach og helhetsterapeut Reidun Syversen, www.helhetsterapeut.no.

HVEM VAR MARCELLO HAUGEN OG HVORFOR ER HAN OGSÅ VIKTIG I DAG?
// Wenche Tømmervik / Åsmund Gylder

Hva er det med Marcello Haugen som rører så mange av oss? Der hans ord og virke fremdeles lever og gir
inspirasjon til nye generasjoner. Hans livssyn og hans evner som gir hver enkelt av oss motivasjon til å strekke
oss lenger. NY bok i disse dager. Marcellos selvbiografi. oredrag fra Foreningen Marcello Haugens Venner.
Med Wenche Tømmervik/Åsmund Gylder.

STYRKE I LIVET!
// Annie Manshaus Lingjerde

Annie Manshaus Lingjerde er høyaktuell med boken Styrke i livet - en annerledes treningsbok for kropp og sjel.
I dette foredraget vil hun fortelle deg hvordan du kan bruke naturen som helsestudio og hva som skjedde da hun
midt i skriveprosessen stilte seg selv spørsmålet: Hva er egentlig sjel? (Med østens meditasjonsteknikker og kristen
gudstro gjenvant hun sin frihet etter en familietragedie som hadde satt dype spor.) I kjølevannet av dette, vokste
det seg fram et annet viktig budskap for deg som et HELT menneske. Kom og hør. Annies beskrives som modig,
ekte og særdeles inspirerende.

VINYASA YOGA BY IGOR COEHLO
// HiYoga, Igor Coehlo

Emerging the Eastern Philosophy into the Western body, flowing through the feelings of the present moment,
targeting the release of negativity from the small human mind. Vinyasa Yoga with Igor Coehlo is a combination
of intention with extraordinary attention to alignement and playful creative sequences. Expect hard work from
deepest part of your Self, in order to find the truth of your Spirit.

LATTERYOGA
// Helga Bjørset Dokka

Vi har tatt livet alvorlig lenge nok, - nå er det på tide å ta latteren på alvor!» Madan Kataria, lege og grunnlegger av
Latter Yoga. En dag uten latter er en bortkastet dag, og et smil er det vakreste smykke du kan bære! Helga Dokka og
Herdis Dyvik er utnevnt til LatterYoga-ambassadører i Norge og tilbyr kurs/foredrag om Latteryoga og livsglede. Vitenskapelig forskning viser at smil og latter reduserer stress, muskelspenninger, beskytter hjertet, bedrer humøret
og immunsystemet. LatterYoga er et unikt konsept med enkle øvelser der alle kan le, selv uten bruk av humor.

// Annette Behrens
Hvordan øke vår bevissthet i møte med våre omgivelser, og spesielt våre barn. Hvis vi velger å rette oppmerksomheten på hvem vi blir i møte med våre medmennesker, barn og unge kan vi komme i kontakt med iboende
mønstre og programmeringer som kan gi oss et dypere innblikk i hvordan vi påvirker våre omgivelser. Dette vil
gi oss mulighet til å ta nye valg, både i møte med mennesker og ulike livssituasjoner. I dette foredraget belyser
Annette Behrens ulike sider av det å være både menneske og forelder, med de utfordringene vi møter i dag.
Vi vil gjøre øvelser som setter oss i kontakt med hvordan vi organiserer oss vårt indre i møte med utfordrende
situasjoner.

REBIRTH YOU & YOUR EXPRESSION WITH PETER REES

PUST

18.00–18.45

// Peter Rees
Balancing Male Female energies along with releasing negative Male Female attitudes has the potential of re-Birthing a Self that expresses from a sovereign, centered, and aware presence.

body		

18.00–18.45

mind		

spirit
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Who am I? What is my real nature? Am I more than what I can see in the mirror? Is there a deeper meaning to my
existence? - maybe you asked yourself those questions many times? This scientific documentary will answer all
your questions and give you a different view upon yourself and you inner value. KANU natur har også gratis SPA
behandling på stand 154.

IKYA MEDITATION™
// Guri Nyhaug , IKYA

IKYA Meditation™ er en dyptgående bevegelsesmeditasjon fundamentert i Vibrasjonell medisin og forståelsen av
bevissthetens anatomi. Her arbeider vi med flere forskjellige elementer; bl.a Bevegelse, Pust, Energetisk arbeid,
Mantra og avansert visualisasjon (perseptering). Hensikten er å belyse, bevisstgjøre og rydde opp i programmeringer og tillærte mønstre på en leken, og spennede måte. Det fasiliterer for en dyp kontakt med din egen kjerne
og essens - slik at du kan møte deg og livet med større autensitet. Dette skaper tydelige ringvirkninger i livet og
mer frihet, rom og kjærlighetsevne. IKYA Meditation™ tar deg inn i Livets Flyt.

LÆR Å SE AURA MED JOHN CALMAR
// John Calmar

Alle kan lære seg å se aura. Etter en kort meditasjon viser John enkle teknikker til hvordan du kan se aura og
samtidig se de åndelige guider omkring mennesker, dyr og planter. Du får også en kort beskrivelse av fargenes
betydning. På foredraget gir han en demonstrasjon med live tydninger via aura video system.

LØRDAG 24. NOVEMBER
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SØNDAG 25. NOVEMBER
10.00–18.00
STAND FOAJÉ

10.00–18.00
STAND 291

12.00–12.45
ROM 9

// Mats Graf, Karina Hornseth, Hale Tasli, Inge Joar Holsen

INTERMITTENT PLANTING OF SEEDS OF SILENCE THROUGHOUT THE WEEKEND

11.00–11.45
STERK

// Norsk Taiji Senter, Pamela Hiley
Under festivaldagene vil Pamela Hiley ha taiji blant bildene til Song of Silence, som stilles ut på stand 291.
Song of Silence utstillingen til Rico Besserdich inneholder noen utvalgte kunstverk fra boken Song of Silence.
”Mother Nature is the greatest artist and water is one of her favorite brushes. The element of water alters our vision and impressions. 		
Known forms transition into new, unique and often startling creations, often beyond our expectations.’ — Rico Besserdich”.

11.00–11.45
10.00–18.00
STAND 181

11.00–17.00
JAN MAYEN 3

SAL C

GRATIS ØKOLOGISK OG VEGANSK MAKEUP MED GREEN SPIRIT
// Green Spirit
Green Spirit tilbyr gratis mini makeover med økologisk og vegansk makeup på stand nr. 181 under hele festivalen.

11.00–11.45

WORKSHOP MED LILLI BENDRISS: BLI KJENT MED DIN SJELS HISTORIE
// Lilli Bendriss

LEV

Velkommen til en eksklusiv workshop for deg som vil utforske din egen spirituelle identitet. Hovedfokuset vil være
å koble seg på sin egen matrise. Det vil si, din egen historie gjennom tid og rom, på planeten Jorden så vel som andre
galakser og stjernesystem, og integrere disse. Vi vil sammen kanalisere Language of Light. Dette språket er ett av
flere virkemiddel for å aktivere vårt tredje øye, samt vårt DNA. Jeg vil også kanalisere direkte fra The Council of Old,
en intelligens som har undervist meg i en årrekke.
Varighet 4 timer. Pris kr 700,– Billett inkluderer inngang på festivalen samme dag. Kjøp din billett på bodymindspirit.no

11.00–14.00
SAL B

STAND 392

11.00–12.30
SAL A

60 //
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// Linn Stokke

11.00–11.45
SAL E

Varighet 3 timer. Pris kr 200,– Tilleggs-billett kjøpes på bodymindspirit.no

11.00–19.00

11.00–11.45

WORKSHOP MED LINN STOKKE: VEIEN TIL INDRE RO
Linn Stokke er en av Norges mest profilerte innenfor tema som oppmerksomt nærvær og mindfulness. Velkommen
til en workshop om nervesystemet og kroppen. I dette foredraget vil du få forståelse av hvordan du kan bistå indre
ro og bedre livskvalitet. Vi avslutter med 1t.15 minutter meditativ yoga. Vi skal snakke om veien hjem til oss selv
og fokusere på de 5 viktigste aspekter vi kan bistå oss selv med, samt snakke om førstehjelp for nervesystemet og
hvordan vi kan forebygge. Foredraget avsluttes med en vakker film.

// Morten Nygård

NINE LIVES YOGA SILENT DISCO

VINYASA YOGA BY IGOR COEHLO
// Igor Coehlo

Igor Coehlo from HiYoga gives a Vinyasa Yoga class: Igor’s classes are a combination of Intention with extraordinary attention to Alignment and playful creative sequences. Emerging the Eastern Philosophy into the Western
body, flowing through the feelings of the present moment, targeting the release of negativity from the small
human mind. Expect hard work from deepest part of your Self, in order to find the truth of your Spirit.

BALANCE & WELLBEING FOR CHILDREN
// Mas Sajady

In this powerful Event for Children, healer Mas Sajady will work at Spirit level to maintain the vibrancy, natural
curiosity, enthusiasm and purity of childhood and will help remove from their spiritual blueprint any limiting
frequencies. For this event, the child need not be present.

THE IMPORTANCE OF CLEAR COMMUNICATION IN RELATIONSHIPS
// Osiris Montenegro

Poor communication skills sabotage the best intentions. Bad communication starts with internal conflicts. For
example, between the need for safety, having clear boundaries, and a need for validation. Learn the basic tools
for being understood, how to be a good listener, and how to express disagreement confidently and respectfully.

NORRØN SPÅDOMSKUNST MED ELI OG MORTEN WIUM
// Eli og Morten Wium

Eli og Morten Wium fra Vikingkort holder et nytt foredrag om den kulturelle arven fra våre forfedre; Spådom.
For vikingene var spådomskunst en viktig del av livet og hverdagen. Det var ikke bare volver og gydjer som hadde
magiske evner, det hadde smeden også. Eli er født klarsynt og har laget vikingkortene. Morten er smed, høvding og
har mange år bak seg i vikingmiljøet. Mange av verdiene og tankemåten vi finner i alternativmiljøet i dag stammer
fra tiden før Norden ble kristnet. Morten og Eli vil formidle bruken av av de norrøne symboler og vikingkortene.

ÅNDER I HUS OG PÅ BESØK HOS DEG – FOREDRAG MED SPØRRERUNDE
// André Kirsebom, Norske Spiritualist Forening

Lær mer om hvordan åndeverden fungerer. Hvorfor kommer de på besøk til deg, hva skal de i ditt hus. Hva vil de
og hvordan kan du forholde deg til dem. Hvordan kan du snakke med dem. Dette og mange andre spørsmål vil
bli tatt opp på foredraget. Vi garanterer en spennende time, hvor du kan lære en masse og få et bedre forholdt til
åndeverden. Foredraget vil være med André Kirsebom, medium, healer og leder av Norske Spiritualist Forening.

// Cat Duval, Nine Lives Yoga
Nine Lives Yoga med Cat Duval & crew tilbyr Silent Disco under hele festivalen. Enkelt forklart så er det en form
for sosial yoga med hodetelefoner. Det handler om å danse, uttrykke seg, slippe seg løs, riste av seg frykt og ha
det morsomt! Denne aktiviteten byr festivalen – velkommen til en opplevelse utenom det vanlige!

11.00–11.45
ROM 6

TERAPI YOGA MED JANNICE STRAND FRA BE YOGA STUDIO
// Be yoga studio, Jannice Strand
Welcome to this Therapeutic Energetic Vinyasa Class merging movement, intention, and breath. Through this
dynamic and conscious sequencing, students of all levels are encouraged to experience the progression of asanas
-from simple to complex as well as utilize the movements of breath (Prana) as a source of energetic alignment
and support. This special 1,5 -hour “Therapeutic Yoga Flow” Jannice will invite you to find balance and channel the
feeling of being in “the zone.” You will deepen your breath and turn your focus inward. Jannice Strand is the owner
of Be Yoga Studio, she is Certified Yogaworks Teacher, and Arranges Yogaworks Teacher Training here in Oslo.
body		

mind		

spirit
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Vi identifiserer de ni forskjellige menneskene med tallene ett til ni. Hvert tall tilsvarer et sted i kroppen som et
individ beveger seg, vokser og blir sterkere. Hvert nummer identifiserer en form for livs-kraft-energi som holder
kroppene våre oppe mens vi lever. Morten Nygård har skapt en metode for enkeltpersoner å innlemme og utvikle
de ni aspektene av menneskeheten i sine egne kropper. Han har skrevet om Ennead-metoden i to tidligere bøker
og vil fortelle mer detaljert om dette på seminaret. Morten vil snakke om de ni og tid, samt vise de fysiske typene
med deltakere i seminaret.

GONG ON THE WAY
Individuelle gongbad med GONG ON THE WAY i foajé ved STERK og CHILL. Dykk inn i en klangverden der ulike
lydimpulser vil treffe helt forskjellige deler av bevisstheten din. Det gir stimulasjon, tilstedeværelse og avspenning
til så mye av alt du er. Velkommen til en magisk opplevelse!

ENNEAD – DE NI KROPPSTYPENE OG TID!

11.00–11.45
ROM 2

INSPIRED LIFE
// Elisabeth Finocchiaro

As beautiful as it sounds to live an inspired life, there are obstacles, challenges and fears we face when we start
to really set off on «An Inspired Life» – or is there... Elisabeth Finocchiaro from Uplift Events shares simple insights helping people tune into their hearts and align with something bigger to life inspired.

MEDIUMSKOLE MED NORSK SPIRITUELT AKADEMI
// Aase Sydness, Anne Kristin Melsom, Norsk Spirituelt Akademi
Kurs i Mediumskap, Klarsyn og Healing.

SØNDAG 25. NOVEMBER
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11.00–11.45
ROM 3

11.00–11.45
ROM 4

11.00–11.45
SMAK

THE HAPPINESS-MOVEMENT: CHANGING THE WORLD - ONE SMILE AT A TIME!
// Martine Sending, The Happiness Movement
A unique opportunity to meet the founders behind The Happiness Company AS, and learn what you can do to
create more happiness in your own life, for others, and for the planet. We believe that happiness happens (instead of shit happens), that happy-hour should be about something other than cheap alcohol, and that happiness is
everybody’s natural state of being. The times are changing: we would love for you to join our forces!

HVORDAN JOBBE FREM MEDIKAMENTFRIE TILBUD I PSYKISK HELSEVERN?
// Jan-Magne Tordenhjerte
Hvite Ørn er en 10 år gammel interesseorganisasjon innen psykisk helse. Vi har hele tiden jobbet for at de som
ikke ønsker medikamenter også skal ha et tilbud i det offentlige behandlingstilbudet. Vi har blitt hørt på noe.
Helseminister Bent Høie ba helseforetakene etablere dette i 2016. Det kan være starten på en av du viktigste
omveltningene i helsevesenet som skjer i vår tid. Hvor langt har dette kommet? Hvordan kan du bli med å støtte
denne utviklingen?

11.00–11.45
SAL F

11.00–11.45
ROM 8

GONGBAD – LYDREISE, GONG ON THE WAY
// GONG ON THE WAY

NUMEROLOGI – NØKKELEN TIL INDRE STYRKE
// Yvette Westrum

Numerologi er læren om tallenes kraft. Dette er det eldste alternative verktøyet som kan hjelpe oss å bli bedre
kjent med oss selv, eller med våre nærmeste. Gjennom numerologi kan man oppdage, hvordan navn og fødselsdato kan påvirke vår skjebne, helse, valg av partner, valg av yrke osv. Numerologien kan være akkurat den
nøkkelen som trengs for bevisstgjøring, og til å skape store positive forandringer i livet. Yvette Westrum har selv
klart å finne sin indre styrke, komme seg ut av rullestol og inn i foredragsalene. Idag inspirerer hun folk i seks
europeiske land, og hun foreleser på fire forskjellige språk. Idag blir det på norsk.

MASALAMAGIC – KRYDDERMAGIEN I DET INDISKE KJØKKEN
// Masalamagic, Niru Kumra

11.00–11.15

Niru forteller deg hemmeligheten bak de gode smakene i det populære indiske kjøkken. Hva er indisk mat, hvorfor og hvordan brukes krydderne. Bakgrunn, historie, tradisjoner og et riktig krydderutvalg gir deg de autentiske
smakene. Avslutningsvis får du smake hva krydder magien kan gjøre med enkle ingredienser. Niru Kumra er
gründer av Masalamagic.no og har gjennom 15 år lært over 8000 mennesker å trylle med krydder.

PUST

I sine to kokebøker «Indisk mat på norske fat» og «Masalamagic – magien i det indiske kjøkken» forteller hun

DIVE INTO DEEP RELAX – RELAXATION SESSION
// KANU Natur, Magdalena Kvernelan

Yoga Nidra - guided relaxation based upon the ancient tradition of the yogies. Dive into the soothing sounds,
gentle touches and relaxing feelings. Take advantage from the mantra meditation and its the holistic approach to
the body, mind and spirit. This session will take you far from your stress and anxiety and place you on the
relaxing waves of the transcendental sound. KANU natur har også gratis SPA behandling på stand 154.

engasjert om India og indisk mat og deler raust av sine erfaringer og gode tips.

11.45–11.55
11.00–11.45
ROM 5

PULS

«ET KURS OM KJÆRLIGHET» & «ET KURS I MIRAKLER»
// Solens Forlag, Størker Svendsen
Hva er hovedbudskapet i disse to viktige bøkene? Og hvorfor bør du lese dem? Arkitekt Størker Svendsen gir
deg en kort introduksjon til Jesu budskap til menneskene i den nye tiden med henvisninger til bøkene, men også
til andre kanaliserte bøker som har sammenfallende budskap om den viktige oppvåkningstiden. Du bør lære å
tenke annerledes om din virkelighet og hvorfor du er her på Jorden.

12.00–12.45
LEV

11.00–11.45
SAL D

WHAT IS LIFE ALLIGNMENT? LIFE ALIGNMENT MED CHERRY TYFIELD
// Cherry Tyfield, Life Alignment
Join Cherry Tyfield, Advanced Practitioner and Teacher of Life Alignment for enlightening and life changing
demonstrations. Learn how Electromagnetic Radiation, Geopathic Stress and even emotions, affect our energy
systems and what we can do about it! See how Life Alignment helps to heal, cleanse, maintain and protect one’s
energy field. Working with Life Alignment is a magical process.
The lecture explains the work of visionary Master Healer, Dr Jeff Levin, who developed Life Alignment, the result
of 35 years study and research into energy and the natural health field. The book «HELBRED DITT LIV» by Philippa
Lubbock is available.

11.00–11.45
ROM 7

62 //

12.00–12.45
SAL D

NED I VEKT OG EN MER VELFUNGERENDE GLAD KROPP – MED DET BESTE
FRA HYPNOTERAPI OG ERNÆRING // Liv Solfrid Endal
Liv Solfrid Endal har hjulpet flere tusen mennesker med å ta tak i livsstils-utfordringer, nå sine helsemessige mål
og få mer av det gode overskuddet i over 14 år - både inn i bedrifter og privatpersoner, og også via bedriftshelsetjenesten hun har vært tilknyttet siden 2011. Det mentale har hun jobbet med i 30 år med en suksess-metode
på røykeslutt hypnose på opptil 91%. Hypnoterapi (hypnose) er en av de avslappende mentale tilnærmingene Liv
bruker for vekt-kontroll - sammen med et unikt, effektivt kostholds og ernæringskonsept. Hypnoterapi bidrar så
du kan slippe kampen med matsuget. Velkommen!
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Bli med på en lydreise du aldri har hørt maken til! Det skapes en klangverden der ulike lydimpulser vil treffe helt
forskjellige deler av bevisstheten din. Det gir stimulasjon, tilstedeværelse og avspenning til så mye av alt du er De fleste vil oppleve å komme inn i en meditativ tilstand ganske enkelt ved å lytte til lyden av Gongen. Du kan
sitte eller ligge, alt ettersom hva du er mest komfortabel med. Opplev i din egen kropp resonansen av lyd fra
Gonger, Syngeboller, Didgeridoo, Fløyter, Voicing, Gitar, Koshi, Shruti, Rainstick m.m. Arr: GONG ON THE WAY,
med Mats Graf, Karina Hornseth, Christian Hauge, Hale Tasli, Inge Joar Holsen

MAKS EFFEKT PÅ 5 MINUTTER MED PULS-YNGVAR!
// Yngvar Andersen

Den mest fantastiske treningen er den du faktisk får gjort. Og alle monner drar på veien mot god form! Bli med
treningsinspirator Yngvar Andersen på en 5 minutters power-økt der du får med deg enkle, smarte triks til hvordan du lurer inn mer trening i en travel hverdag. PS! Du trenger ikke treningsklær

PSYKT BRA
// Per Anders Norengen

Per Anders Nordengen holder et kåseri basert på boken sin: Psykt bra, om å styrke den psykiske hverdagshelsen
og om å stå oppreist også i ubehag. De fleste av oss vil i løpet av livet slite med psykisk helse. Det er faktisk like
vanlig å ha vondt i følelsene som å ha vondt i kroppen. På samme måte som vi kan bli friske fra de fleste fysiske
sykdommer, kan vi også bli bra igjen etter psykiske nedturer. Per Anders vil dele noen tanker om en del av de
fenomenene som altfor lett tapper livsbatteriene våre og som gjør at vi blir utladet. Og om hva som kan fylle opp
batteriene når de begynner å bli tomme.

JEG SER DEG – MICHAEL WINGER
// Michael Winger

Michael Winger er spirituell lærer, forfatter og foredragsholder. Han er en av de klarsynte i «Åndenes makt» og
i 2011 vant Michael «Jakten på den 6. sans», en reality- og talentkonkurranse for klarsynte. Siden den gang har
han jobbet som klarsynt på heltid. Michael samarbeider med politi og pårørende i savnet-saker, og har deltatt
i et forskningsprosjekt på klarsyn. På festivalen vil Mikael dele fra jobben sin med savnet-saker, og fortelle fra
innsiden av TV-programmet Åndenes Makt. Tilhørerne vil dessuten få høre om hvordan de jobber i «Jeg ser
deg»-akademiet. Han vil snakke om kraftfulle energier som er lokalisert forskjellige steder i verden, og det vil bli
vist bilder og video underveis.

REST AND DIGEST!
// Gry Hammer

Gry Hammer, årets matblogger 2017, forteller om fordøyelsen og hvordan du finner god helse i å finne balansen
mellom aktivitet og hvile.

SØNDAG 25. NOVEMBER
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12.00–12.45
SAL C

SKOGSBAD – ET FOREDRAG OM Å LYTTE

12.00–12.45

// Silje Michaela Kvalheim
Skogsbad eller Shinrin Yoku oppsto i Japan på 80 tallet hvor myndighetene i landet begynte å forske på hvordan
naturen påvirker vår helse positivt. Under en skogsbad vandring bruker vi tid på å ta kontakt med naturen gjennom sansene. Vi stopper opp, sanser, lytter, tar på, lukter og lar naturens medisin virke. Det er et møte mellom
menneske og natur, helt ulikt hver gang. På dette foredraget får du en dypere kjenneskap til Skogsbad/ Skogsterapi, guidens rolle og vandringene slik de utføres av guider utdannet fra Ass. of Nature and Forest Therapy
guides and Programs.

ROM 7

12.00–12.45
12.00–12.45
ROM 4

12.00–12.45
STERK

12.00–12.45
SAL E

12.00–12.45
SAL F

ROM 9

EN NY VERDEN I EMNING VED SHARE NORGE – MENNESKEHETEN
STÅR VED ET VEISKILLE // Share Norge
En gruppe høyt utviklede Mestre, med verdenslæreren Maitreya i spissen, står nå fram for å veilede og inspirere
oss til å se menneskeheten som én og skape en sivilisasjon basert på rettferdig fordeling, fred, ivaretakelse av
miljøet og globalt samarbeid.

12.00–12.45

BODY BALANCE MED LA LIFESTYLE

ROM 8

// Helene Hammer, LA Lifestyle
Bli med Helene Hammer på Body Balance – en variert treningstime som er inspirert fra TaiChi, Yoga og Pilates!

SELVHEALING OG BEVISSTHET RUNDT DITT LIV

PUST

Hvordan kan du selv påvirke din egen helse. Vi hjelper deg til å finne ut hva som gjør deg syk. Hvilke saker påvirker deg. Hvilke endringer kan du gjøre for å bedre din helse? André Kirsbom ser på healing og selvhealingsteknikker som du kan bruke for å bli bedre og friskere.

12.00–12.45
ROM 5

TROMMEREISE TIL DITT INDRE
// Sjamanistisk Forbund
Sjamanistisk Forbund ønsker dere velkommen til en fantastisk trommereise. En trommereise er en indre reise
hvor du kommer i direkte kontakt med det underbevisste og åndeverdenen. Du kan søke svar igjennom en
trommereise, du kan finne kraftdyret ditt og den er et verktøy til selvutvikling. En trommereise virker fornyende,
og du kommer i kontakt med andre aspekter av deg selv enn de du vanligvis er bevisst. Den er et verktøy til å bli
kjent med seg selv. Undersøkelser har vist at du under en trommereise går svært dypt (delta-frekvenser, som er
frekvensene like før dyp søvn) selv om du allikevel er fullt ut bevisst.

12.00–12.45

WUWEI - THE WAY OF WISDOM - WITH PAMELA HILEY
// Pamela Hiley
Our posture, breath and ability to listen is all we need to do. Not so easy? Lets decide to take it easy with some
simplified movements from the sophisticated art form of Taijiquan and Qigong and how to reflect on the state of
 amela will share with you some of her key points from 40 years of practice
Wuwei. The innate state of emptiness. P
and experiences teaching the Art of Taijiquan.

12.00–12.45
ROM 2

12.00–12.45
ROM 6

IKYA TANTRA™ LENGTER DU ETTER MER INTIMITET, NYTELSE OG
TILSTEDEVÆRELSE? // IKYA, Marie Minagawa, Marja Skogland
Visste du at veien til deg selv, går gjennom intimitet og nytelse? Lær mer om hvordan intimitet og nytelse er en
nøkkel for å kunne skjære gjennom identitet, programmeringer og trossystemer. Gjennom enkle og kraftfulle
øvelser går vi forbi gamle programmeringer og lærer oss å møte andre og livet mer sant og åpent.

12.00–12.45
12.00–12.45
ROM 3
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// Essentia Nobilis, Jonathan Benavides

AURA SEANSE MED PAUL-ARVE BUSKUM

SEREMONI

// Paul-Arve Buskum
Få innblikk i auraens farger – chakraene – hvordan auraen oppfører seg – auraens kjennetegn med mer.
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Aromaterapi er en holistisk vitenskap som er anvendelig til mange formål i hjemmet. På dette foredraget med
Jonathan Benavides lærer du å bruke de essensielle oljene på en trygg måte i løpet av dagen; fra den stimulerende
morgendusjen, din hud- og hårpleie, og hvordan du kan fremstille en kreativ duft til aromalampen på arbeidsplassen. Du vil lære om synergier for å fremme konsentrasjon og fokus, samt anti-stress synergier.

INTUISJON
// Iris Jensen-Holmenes

Lær deg forskjellen på magefølelse og intuisjon. Når du er i kontakt med din intuisjon er du i kontakt med din sjel
og ditt hjerte. Intuisjonen er en ren energi. Ved å lære å bruke den vil du også kunne merke evner som klarsynt,
klarhørt, klarfølt. Du vet plutselig ting du ikke visste at du visste. Lær å gå inn i deg selv og se dine intuitive evner.
På dette foredraget med Iris Jensen-Holmenes får du en følelse av hvordan det kan være.

NATURLIG FØDSEL – MINIKURS VED GRY AKSNES
// Gry Aksnes

Denne mini-workshopen passer for gravide og partnere, og for de som vurderer å utdanne seg til doula (fødselshjelper). Du lærer hva den fødende kvinnen kan gjøre selv og hva partneren/fødselshjelperen kan gjøre for at
hun kan føle seg tryggere, beholde roen, være avspent i kroppen, få naturlig smertelindring og ristimulering. Det
blir også undervist i fysiske øvelser som kvinnen kan gjøre i graviditeten og under fødselen som hjelper babyen
til å få en god posisjon i mors bekken, slik at fødselen kan bli mye lettere og bedre for mor og barn.
Gravidmassasje gis på stand 254. www.doulaskolen.no, www.doulasenteret.no

// Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

ROM 1
12.00–12.45

EN AROMATISK DAG

MITT LIV SOM KLARSYNT
// Vivi Henrud

Å være klarsynt er en spesiell gave Naomi Sol har hatt så lenge hun kan huske. Hennes evner til å hjelpe har
gjort henne til en ettertraktet terapeut, rådgiver, åndelig veileder og lærer. Hun har gått gjennom flere utdannelser innen mange healingsformer. Spesielt arbeider hun med englehealing, karmisk renselse, krystall healing,
kirurgisk healing og åndelig kunnskap. Hun kommuniserer med dine hjelpere og ånder på alle plan. Hun gir råd
og tips om femtiden og din åndelige utvikling. Maler sjeler av dyr og mennesker. Hun utfører også en traumebehandling, gir åndelige tegn og healing til frivillige under foredraget. Velkommen!

MEDIUMSEANSE MED BESKJEDER & PORTRETT-TEGNING VED ADELE LEYHA
// Adele Leyha

Alle har vi en åndelig veileder som er med oss hele livet. Denne veileder kalles også for hovedguide. Vi har også guider
som er med oss i deler av livet. Og vi har de hjelperne som har levd sammen med deg som menneske, og som har
dødd og gått over til den andre siden. De kan også komme innom på besøk. I denne seansen vil Adele Leyha formidle
beskjeder med tegning fra noen av dem. Guidene vil ellers sende healing i rommet når dette foregår.

CHANNELING WITH CASSANDRA
// Cassandra Duchenaud

The group energy creates a vortex that enables my guides to come through, delivering messages of love,
self-love, hope, empowerment and healing. They address our deep doubts, questionings and fears, meeting us where we are and showering us with unconditional love and healing light. Even though the messages are for the group
as a whole, participants often feel as if the guides were speaking directly to them, because they are! Cassandra Duchenaud has been consciously channeling healing energies for the past 12 years and words for the past five years.

SACRED CACAO CEREMONY WITH ZÖE MA
// Zöe Ma

For centuries, cacao has been known to open the heart and access a soft yet playful state and to elevate the spirit.
Join in our circle to explore soft movement, and the power of raw ceremonial grade cacao. With Zöe Ma, ceremonial
space holder, women circle leader, yoga teacher and founder of Movement Arts Festival.
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12.45–12.55
PULS

13.00–13.45
SMAK

13.00–13.45
STERK

13.00–13.45
ROM 1

13.00–13.45
SAL A

13.00–13.45
SAL E

MAKS EFFEKT PÅ 5 MINUTTER MED PULS-YNGVAR!

13.00–13.45

// Yngvar Andersen
Den mest fantastiske treningen er den du faktisk får gjort. Og alle monner drar på veien mot god form! Bli med
treningsinspirator Yngvar Andersen på en 5 minutters power-økt der du får med deg enkle, smarte triks til hvordan du lurer inn mer trening i en travel hverdag. PS! Du trenger ikke treningsklær

SUNN PÅ ITALIENSK VIS!

ROM 9

13.00–13.45

// Carina H. Dahlmann
Visste du at Italia er kåret til Europas og verdens sunneste land? Carina Hultin Dahlmann, Norges juciedronning,
er en ekte Italia-elsker og ekspert, og har nylig reist rundt i Italia for å finne deres hemmeligheter til et godt og
langt liv. På dette foredraget vil du bli tatt med inn i den fantastiske kulturen, samt få svarene til hvordan du også
kan leve «La dolce vita», det søte livet, og få en bedre helse og livsstil, på italiensk vis.

ROM 2

13.00–13.45

SOMA MOVE®

SAL C

// Eva Katrine Thomsen
Bli med Eva Katrine Thomesen på SOMA MOVE® - en helhetlig treningsform som er atletisk og sterk, men samtidig myk. Gjennom SOMA MOVE jobber man med kroppen som eneste verktøy, barbent på yogamatte. Passer
for deg som ønsker å utvikle en smidig, sterk og atletisk kropp, og som synes det er gøy å utforske og leke med
bevegelse av egen kropp. På treningen lærer man en uavbrutt serie med bevegelsesmønstre, som utfordrer
både bevegelighet, stabilitet, balanse og styrke. Flyt og kraft er sterke nøkkelord på denne treningen, og fokuset
er å arbeide med hele kroppen som en enhet og være tilstede på matten.

13.00–13.45
PUST

RAINBOW REIKI® - OPPDAG KRAFTEN AV MIRAKELHELBREDELSE I DEG!
// Rainbow Reiki Norge
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 foredraget får du selv erfare flere av de effektive healing metodene vi benytter.

13.00–13.45
ROM 7

SACRED WOMB – WOMEN’S EMPOWERMENT

ROM 3

13.00–13.45
SAL F
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// Christopher Vasey

Join Alva Alvita and Hajnalka Makk in this talk where we will share about the power of the womb, some ancient
practices to empower and awaken this wonderful creative space, and will introduce you to the concept of Sacred
Womb.

13.00–13.45
ROM 5

RYDD OPP I SINNET – UNNGÅ MENTAL FORSTOPPELSE
// Sophia Lea
Opphopning av ufordøyde mentale rester er den største årsak til stress og i våre turbotider hvor vi opplever mer
på en dag enn de i steinalderen opplevde i et helt liv, lider mange av mental forstoppelse. Med mindfulness lærer
du hvordan å bearbeide tankestrømmen, finne naturlig ro, frigjøre energi og åpne for livets magiske muligheter.

LEV

HOLISTISKE RITUALER
// Holistisk Forbund, Patrik Swanstrøm
Ritualer for vår tid. Holistisk Forbund tilbyr ritualene Vielse, Navnedag og Gravferd. Ritualene utformes i samsvar
med den som ønsker dem. Holistisk Forbund har hatt vigselsrett siden 2006 og har ritualledere i de fleste fylker.
«Levende ritualer» stivner ikke i en form. Vi er opptatt av å tilby ritualer som oppleves som moderne og ekte og
inkluderende.

13.00–14.26

DEEP DIVE BREATH – A REVITALIZING DEEP CIRCULAR BREATH SESSION

ROM 8

// Elisabeth Finocchiaro, Ole Kristainsen
A revitalizing deep circular breath session to allow you to surpass your mind and into our unconscious. Powerful
 ead by breathwork trainers Elisabeth
session to repattern, release and wake up to something bigger within you. L
Finocchiaro and Ole Kristainsen.
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In addition to rational thinking - the intellect - man also has an intuition which helps him to better grasp life.
What is the intuition? Where does it come from? Why is it such a help? The knowledge given in this lecture vy
Christopher Vasey is based on the Grail Message.

AURAFARGENE OG FARGENE PÅ CHAKRAENE
// Anne-Grethe Lyberg Eilertsen

Hva betyr de forskjellige farger i auraen? Er noen farger bedre enn andre - og er det sant at auraen endrer seg hele
tiden? Hvilke farger finnes på de ulike chakraene - og kan man ha feil farge på dem? Hva er det egentlig som måles
når man tar et aura-bilde? Hvordan kan et aura-bilde hjelpe meg videre i min personlige utvikling?

HELINGSMESSE FOR JORDEN OG MENNESKEHETEN
// Areopagos, Den Norske Kirke

Hva betyr de forskjellige farger i auraen? Er noen farger bedre enn andre - og er det sant at auraen endrer seg hele
tiden? Hvilke farger finnes på de ulike chakraene - og kan man ha feil farge på dem? Hva er det egentlig som måles
når man tar et aura-bilde? Hvordan kan et aura-bilde hjelpe meg videre i min personlige utvikling?

ENNEADMEDITASJON
// Tove Løland Lundsvoll, Unn-Cathrin Buvarp

Vi har 9 ulike bevegelsesentre i kroppen og ved å meditere gjennom de 9 kommer vi i kontakt med de ulike
energisentrene i kroppen, blir du bevisst de ulike ressursene som er knyttet til hvert senter. Dette er en aktiv
meditasjon hvor du blir veiledet ved hjelp av pust og ulike posisjoner med kroppen.

INNERLIFE TANTRISK MASSASJE; INTIMITET OG EROTISK LIVSKRAFT
// InnerLifeSenteret

To massører ved InnerLifeSenteret i Oslo demonstrerer og forteller. Formålet med InnerLife Tantrisk Massasje er
å styrke opplevelsen av din erotiske livskraft, som gir opplevelsen av kroppen din som både verdifull og verdig. En
naturlig erotisk kroppsfølelse gjør deg til et levende vesen i en levende kropp i en levende verden. Det igjen åpner
for en bevissthet om det hellige ved å leve på jorden.

// Alva Alvita, Hajnalka Makk

13.00–13.45
13.00–13.45

THE INTUITION – A PRECIOUS HELP FOR OUR LIFE

INTELLIGENT DRØMMING/ LUCID DREAMING
// Drømmebruket, Lillian Marie Høvik

Lillian Marie Høvik er universitetsutdannet naturfagslærer. Som barn var hun plaget av mareritt, men lærte seg tidlig
å bli bevisst i drømmene. Teknikkene hun selv utviklet, sammenfaller med det guruer verden over lærer bort innen
feltet. ID er en gammel teknikk som har blitt verifisert av moderne vitenskap. Teknikken er nyttig blant annet for
selvutvikling, men også fantastisk morsom! ID er et felt hvor verdenene møtes – bokstavelig talt. Man kan forelese om
temaet ved kun å holde seg innenfor anerkjent vitenskap. Samtidig kan man trekke det så langt man vil ut i de store
ubesvarte gåtene, og det skal godt gjøres å beherske ID uten å bli ydmyk ovenfor alt vi ikke vet.

MINDRE ALENE SAMMEN – JON SCHAU
// Jon Schau

Standupkomiker og filosof Jon Schau har reist landet rundt med TV-aksjonen «Mindre alene sammen». Temaet
for TV-aksjonen har i år berørt mange av oss. Hva gjør vi når vi møter ensomheten, hos oss selv og andre? Og er
det mulig å finne et fellesskap? Vær forberedt på overraskelser. Når Jon skal holde foredrag er han opptatt av å
møte uforberedt. Han synes at hvis han forbereder seg, blir det ikke ekte. Jon Schau er kjent som standupkomiker,
TV-skuespiller og har opplevd å være nær døden to ganger, noe han har skrevet bøker om. Han holder også kurs i
skriving og framføring.

FILM: SEDONA
// Oslo Spirituelle Filmklubb

Er det mulig at det finnes steder på jorden som har et sterkere nærvær, en mer intens spirituell invitasjon enn
andre steder? Kan Sedona være et slik sted? Denne spillefilmen har bl.a. som tema Sedonas kraftige spirituelle og
helbredende nærvær. I og omkring Sedonas vakre fjell utspilles flere parallelle historier, og mange transformerende
møter finner sted i denne sjarmerende og velproduserte familiefilmen.
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13.00–13.45
ROM 8

13.00–14.30
SAL D

13.00–13.45
ROM 4

13.45–13.55
PULS

14.00–14.45
SMAK

14.00–14.45
STERK

14.00–18.00
SAL B

14.00–14.45

HVA ER ASTROLOGI? NORSK ASTROLOGISK FORENING
// Norsk Astrologisk Forening, Kjersti Hemma
De fleste vet hvilket stjernetegn de er født i, og mange kjenner til av en del av egenskapene til dyrekretstegnet
de tilhører. Men for de fleste stopper kunnskapen om Astrologi der, og samtidig finnes det mange feiloppfatninger om dette gamle faget. Hvordan kan det ha seg at planetenes bevegelser i sine baner rundt sola, har
en forbindelse til det som skjer i vår indre verden, og ytre verden? Hva er logikken? Hva består forbindelsen i?
Og hvordan kan vi eventuelt bruke vår forståelse om denne forbindelsen til å lære om oss selv og andre?
Bli med Kjersti Hemma på en spennende oppdagelsesreise!

PANELSAMTALE: LIVSMESTRING I SKOLEN!

14.00–14.45

// Body Mind Spirit Festival, Inge Ås, Sara Eline Eide
Ressurspanel med deltagere som har erfaring i å jobbe med Livsmestring i skolen. Kom og lytt til tanker og erfaringer og kom gjerne med spørsmål og egne innspill. Barn og unge trenger støtte og kunnskap i oppvekstløpet!
I panelet sitter blant andre: Sara Eline Eide – relasjonskompetanse og psykisk helse. Inge Ås – prosjektleder i
skoleprosjektet DU ER GOD fra Mosjøen videregående. Og flere vil komme til.

LEV

14.00–14.45

ENERGIZE YOUR LIFE WITH REVOLUTIONARY TECHNIQUE
// Jung Shim
Join this talk packed with energy and information to help you keep your ownenergy strong, regain clarity and
leave you feeling positive and revitalised. Learn how to release energy blockages, about the mind and emotions
and healing inherited energy patterns.

ROM 1

MAKS EFFEKT PÅ 5 MINUTTER MED PULS-YNGVAR!

// Pål-Esben Wanvig

Den mest fantastiske treningen er den du faktisk får gjort. Og alle monner drar på veien mot god form! Bli med
treningsinspirator Yngvar Andersen på en 5 minutters power-økt der du får med deg enkle, smarte triks til hvordan du lurer inn mer trening i en travel hverdag. PS! Du trenger ikke treningsklær

14.00–14.45
ROM 2

SØTT OG SUNT SNOP
// Linn Stokstad, Randi Eidsmo Flesjø, Sprudlende Sunn
Ernæringsrådgiverne Randi Eidsmo Flesjø og Linn Stokstad inspirerer til en sprudlende glad kropp! Med sunnere
valg i hverdagen sier jentene at helsefordeler som stabilt blodsukker, hormoner i balanse, bedre konsentrasjon,
en lykkelig mage og en sprudlende kropp vil komme som perler på en snor! Mange kjenner seg igjen i at søtsuget kan komme kastet på en, og kanskje true med å ta overhånd. På Body Mind Spirit Festival vil Linn og Randi
lage sunt snop og det blir mulighet for å få oppskrifter og smaksprøver.

14.00–14.45
ROM 6

SOMA MIND®
// Eva Katrine Thomsen
Oppdag et nytt nivå av funksjonell stillhet med Eva Katrine Thomsen på SOMA MIND®. SOMA MIND® er en funksjonell praksis hvor vi søker stillhet og fokus gjennom utvalgte bevegelsessekvenser som roer kropp og hode.
Vi jobber oss gjennom nøye utvalgte bevegelighetsøvelser på hele kroppen og skaper en god atmosfære for å
stresse ned og la tankene hvile. Teknikkene er enkle og komfortable og timen passer for alle. Etter en endt SOMA
MIND time vil du mest sannsynlig oppleve et økt fokus og et åpent sinn. Velkommen!

14.00–14.45
ROM 7

WORKSHOP: PAST LIFE WITH STEVE BURGESS

SOUL FRAGMENTS: THE UNCONSCIOUS MIND & THE INNER CHILD
// Osiris Montenegro

The unconscious is more than a repository of painful memories. This talk explores how trauma that isn’t healed
maintains Soul fragments imprisoned, and the corresponding aspect of the ego unable to mature. Is your inner
child preventing you from functioning as an adult?

SLIK ER LIVET ETTER DØDEN
// Roar Krogshus

Hva skjer fra vi dør og i mellomstadiet til vi blir født på ny? I følge undersøkelser tror en av fire nordmenn på reinkarnasjon. Her gis en bred presentasjon av livet på den andre siden og levende bevis på at det finnes ingen død!
Roar Krogshus er astrolog med karma som spesialfelt. Gjennom de siste 20 årene har han beskrevet karma og
tidligere liv for mer enn 4.000 personer. Det har gitt han et unikt kompetanse på fenomenet karma. Han har
skaffet seg et enestående erfaringsmateriale for å kunne uttale seg om sammenhengen mellom tidligere liv og
dette. Her er sjelden anledning til å få innsikt i dette tema av en som kjenner det meget godt.

SJELEREISE HER & NÅ
// Hilde Voldengen, Vibecke Garnaas

Bli med Vibecke Garnaas og Hilde Voldengen på en reise i sjelens univers. Vibecke er sertiﬁserte Life Between Lives veileder utdannet av The Newton Institute. Som eneste godkjente LBL veileder i Norge benytter hun
metoden utviklet av Dr. Michael Newton for å bistå mennesker hjem, liv mellom livene. Dr. Michael Newton er
kjent for bøkene Journey of Souls, Destiny of Souls, Life Between Lives Hypnotherapy. To av bøkene er oversatt
til norsk, Sjelereiser og Livet mellom Livene. Vibecke deler av sine erfaringer som LBL veileder og Hilde deler sine
egne opplevelser med sjelereiser.

IKYA DOULA™ ASSISTING NEW GENERATIOS
// IKYA ,Marie Minagawa, Susanne Lefwerström

Mange barn som blir født i dag, har en høyere bevissthet, og er de som skal bringe verden til neste nivå i vår
evolusjon. Lær mer om den nye bevisstheten, hva som kjennetegner den, hvordan den redefinerer hva det vil si
å være et menneske og hvordan vi kan assistere denne bevisstheten fram.

BIOFOTONER, EN ENKEL VEI TIL GOD HELSE?
// Rainer Karlsen

Sliter du med smerter i kroppen? Sover du dårlig? Trenger du mer energi? Lysets stråler, nærmere bestemt solstrålene, er grunnlaget for alle livsformer her på jorden. De er den opprinnelige energikilden og er veldig viktige
for hver eneste celle i kroppen vår. Solstrålene består av utallige fotoner som utgjør en viktig næringsog energikilde for de fleste levende organismer. Selv vi mennesker får energi på cellulært nivå fra sollyset.
Biofotoner har en meget viktig rolle i vår kropp. Rainer Karlsen forteller om hvordan det å tilføre deg biofotoner
kan gi mer energi, mindre smerter og bedre søvn

// Steve Burgess
You only live once-or do you? Within each of us resides memories of many former lifetimes. Just as a child’s earliest experiences exert a profound effect on the later adult, so too the stored knowledge of past lives contributes
to and affects our present-life choices and decisions. Our present is inextricably linked to our past. In this past
life regression workshop, using carefully guided regression you can relive previous incarnations and re-experience who you were in a former life. The method used, a pleasant hypnotic relaxation, is perfectly safe.
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Bli med på et spennende foredrag med Pål-Esben Wanvig hvor du vil erfare hvordan mennesker fra ulike yrkesgrupper benytter White Feather sjamanisme på en praktisk måte med særdeles gode resultater! I foredraget får
du vite hva sjamanisme er, samt forklaring på mange av mytene rundt sjamanisme. Du vil du få et praktisk og
objektivt målbart bevis på hvordan sjamanisme virker gjennom demonstrasjon av en av metodene for spontanhelbredelse med runene i White Feather Shamanic School®. Dette er noe du kan lære på en weekend. Alle
deltagerne får gratis tilgang til et online videoseminar med tittelen «Sjamanisme, ritualer og runemagi - mystikk
mellom ulike verdener.

// Yngvar Andersen

Price: 400 NOK. The workshop requires an aditional ticket, which you can buy at bodymindspirit.no

68 //

SAL E

PRAKTISK OG EFFEKTIV SJAMANISME FOR DET MODERNE MENNESKET!

UNIO MYSTICA – SAMMENSMELTING AV ALTET
// Brita Anjana Skuterud

Brita Anjana Skuterud kaller seg en brobygger mellom himmel og jord. Hun jobber med energier på det indre
og ytre plan i fortid, nåtid og framtid. Her kan du lytte til 12 spor med musikk til 12 kunstverk, alt laget av Brita
Anjana. Kunsten hennes kommer fra det innerste i sjelen og skal ut til de som trenger ro og tro på livet her på
Moder Jord.
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14.00–14.45
ROM 4

14.00–14.45
ROM 5

14.00–14.45
SEREMONI

COLOURSCOPE – DIN GAVE OG UTFORDRING

15.00–15.45

// Theresa Blomqvist
Din fargereise gjennom livet i ni-års-sykler. Personlige fargetolkninger skaper nytt perspektiv/mening med livet.
Theresa Blomqvist forklarer hvordan du kan tydeliggjøre din personlighet og forstå andres ulikheter. Du får hjelp
til å bruke fargeenergien i din hverdag og i din fremtid.

STERK

15.00–16.30

ATLAS ER NØKKELEN TIL DIN HELSE

SAL D

// Waltraud W. Amundsen
Hodepine, migrene, ryggplager, hofteproblemer, vonde knær, benlengdeforskjell, mave-tarmproblemer, dårlig
søvn, lite energi, konsentrasjonsplager og mer. Kan dette skyldes en atlas som står feil? Waltraud Amundsen
forklarer sammenhenger og gir en demonstrasjonsbehandling. Flere behandlinger på stand. Velkommen!

15.00–15.45

SJAMANISTISK HEALINGSIRKEL

SEREMONI

// Sjamanistisk Forbund
Bli med på en healingsirkel der sjamanistisk forbunds erfarne seremoniledere tar deg med på en helende seremoni inn i sjamanenes mytelandskap.

15.00–15.45
14.00–15.30
SAL A

14.00–14.45
PUST

14.00–14.45
ROM 9

5 RYTMER MED INGRID BRUDEVOLL

SAL F

// Ingrid Brudevoll
5 Rytmer er en bevegelsesmeditasjon hvor kroppen får lov å bevege seg som den vil. De 5 Rytmene kalles Flyt,
Stakkato, Kaos, Lyrisk og Stillhet. Til sammen utgjør de en WAVE – en bølge av energi. Hver av rytmene beveger
ulike kvaliteter i oss, og har sine egne gaver og sin egen medisin å by på. Du er herved invitert til å prøve! Kle deg
løst og ledig, gjerne i flere lag, så du kan ta av deg når du blir varm. Ta med vannflaske. Sko er ikke nødvendig.
Ingrid er sertifisert 5 Rytmer-lærer og holder rom 5 Rytmer på Sagene i Oslo og andre steder i Norge.

15.00–15.45
SAL E

FALUN GONG: INTRODUKSJON TIL ØVELSER
15.00–15.45
ROM 7

FOREDRAG: MEDITASJON FOR ALLE
// KANU Natur, Magdalena Kverneland
Er meditasjon noe for deg! Mange forskere bekrefter at meditasjon er så bra for oss alle i forskjellige livssituasjoner.
Meditasjon er bra for kroppen din, sinnet og sjelen! Ønsker du å lære hvordan du kan håndtere hverdagstress og
angst bedre, få mer ro i sinnet og finne virkelig livsglede - kom og prøv ulike meditasjonsteknikker. På dette foredraget med Magdalena Kverneland lærer du enkle og teknikker som lett lar seg anvende hjemme og andre steder.
Ingen forhåndskunnskap nødvendig! KANU natur har også gratis SPA behandling på stand 154.

15.00–15.45
SAL C

14.00–14.45
SAL C

14.30–16.26
ROM 8
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// Yngvar Andersen

Bli med på en unik kombinasjon av foredrag og treningsøkt. Yngvar gir deg enkle, effektive øvelser og praktiske
triks til hvordan du kommer i form – og forblir i form – med minst mulig innsats.

UNITING BODY, MIND & SPIRIT FOR AN INTEGRATED LIFE
// Mas Sajady

1,5 hour in-depth talk with Mas Sajady. The power of our being is accessed when we bring our physical body,
mind and higher consciousness together in a united moment of focused presence. From this space we can access
timeless wisdom and unshakeable contentment which can lead to an integrated, harmonious existence.

PRANAYAMA, RELAXING MOVEMENT AND MANTRAS
// Irene Domínguez

Join Irene Dominguez with friends in a relaxing atmosphere for breathing, gentle movement and chanting
mantras together

YOGA NIDRA MED MANTRASANG
// Abel Eitland, Gry Hammer

Sammen med musiker Abel Eitland leder Gry Hammer en dyp avspenning ledsaget av vakker og stemningsskapende musikk og mantrasang.

DERFOR BLIR DU UTBRENT – OG SLIK FINNER DU VEIEN UT!
// Pål-Esben Wanvig

Pål-Esben Wanvig gir innblikk i et unikt system for å få utbrente og slitne mennesker friske igjen på en effektiv
måte. Du får også konkrete tips og råd på hva du kan gjøre om du alltid føler deg sliten og alt det du har prøvd
fra før ikke har hjulpet deg.

// Terese Eriksen
Falun Gong er en gammel åndelig praksis for kultivering av kropp og sjel, basert på de universelle prinsippene:
Sannhet – Medfølelse – Toleranse. Metoden har fire enkle og kraftfulle øvelser, samt en sittende meditasjon.
Velkommen til introduksjon av øvelser med Terese Eriksen!

VANNETS «MYSTERIER» OG BETYDNING FOR VÅR HELSE
// Crystal Water, Lars Ranes
Vann overasker stadig vitenskapen. Vann kan struktureres, befinne seg i en tilstand mellom flytende og fast
form, revitaliseres slik at det inneholder mer energi, og tar opp i seg påvirkninger fra omgivelsene på godt og
vondt – vann har hukommelse. Hva er strukturert vann, betydning av magnetbehandling, vortexer, lufting av
vann og rensing i karbonfilter. Lars Ranes fra Crystal Water presenterer ny norsk teknologi for enkel og god
vann-behandling for et hvert kjøkken.

FILM: A NEW WE - ECOLOGICAL COMMUNITIES AND ECOVILLAGES
IN EUROPE // Oslo Spirituelle Filmklubb
Mer enn noen gang tidligere søker folk over hele kloden nye, bærekraftige måter å leve på. Økolandsbyer og
økologiske samfunn fremstår som et levedyktig alternativ der folk kan bo sammen i fellesskap og harmoni med
naturen. ”A New We” utforsker 10 slike samfunn i Europa og åpner dørene til videre leting og oppdagelser via det
nye ”Global Ecovillage & Sustainable Community Network.” Delta i samtalen og vær med i ”A New We 2012.
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KOM I FORM MED MINST MULIG INNSATS MED YNGVAR ANDERSEN

GUNALIGHT – ENERGIFLYT I ENERGIBANENE I KROPPEN
// Tom Tellefsen

Tom Tellefsen introduserer et enkelt, smertefritt og ufarlig produkt uten bivirkninger.
Bruk det selv hjemme eller på reise. Du kan enkelt behandle deg selv med Gunalight. Og det beste er at du ikke
trenger noen forkunnskaper for å klare det. Alt du behøver er å følge våre anbefalinger. Norsk oppfinnelse som
det er brukt over 10 år for å utvikle. Oppfinnelsen er omsøkt patentert og ingen andre i verden kan tilby dette
produktet. Ikke noe er mer naturlig enn å behandle energi med energi! Kroppen din består av energi og derfor
kan Gunalight lysenergi virke positivt på mange ulike ting.

TANTRA SOM LEVEMÅTE, LIVSVISDOM OG EN NY FORM FOR SEKSUALITET
// InnerLifeSenteret, Shalini Lind

Tantra er en levemåte og en visdom som gjelder for kvinner og menn i alle aldre, single og par og uansett legning.
På foredraget tar Shalini Lind utgangspunkt i forskjellen mellom vestlig og tantrisk seksualitet. Hun viser hvordan
Tantra setter seksualiteten vår i et kjærlighetsfylt, fullstendig likestilt og bevissthetsutvidende perspektiv.

INSPIRASJON OG SMAKSPRØVER FRA FUNKY FRESH FOODS
// Funky Fresh Foods, Josefine Andrén

Funky Fresh Foods er et vegansk og raw kjøkkenkonsept som lager mat med spennede smaker og sprakende farger. Gjennom vår kafé & restaurant, kurser og festivaler bidrar vi til å spre kunnskap om mat som kan lages uten
unødvendig lidelser for dyr, mennesker og planeten vår. Josefine Andrén viser frem enkle og fristende måter å
spise mer grønt på. Det bys på smakprøver på en deilig pesto, en annerledes salat og god dessert.

DETTE ER SPIRITUALISMEN FOR MEG

// Body Mind Spirit, Oslo Spiritualist Society, Pamela Fornell, Signe Sandvig

Signe Sandvig snakker om spiritualismen og hva det betyr for henne, og for menneskeheten i dag. Etterpå vil
Pamela Serene Fornell kanalisere noen av dine kjære fra åndeverden.
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DRØMMEN OM Å EIE DIN DEL AV PARADIS – DIN EKSOTISKE DRØMMEHYTTE

15.00–15.45

// Kjetil Dreyer, Paraiso da Vida Retreat & community
En sjelden gang i livet får man muligheter som kan forandre livet til det bedre for alltid! 29 nordmenn har allerede
blitt med i vårt vakre eco-community i Parà, Amazonas Brazil, som er kjent for sine hvite strender, eksotiske dyreliv
og vakre flora. Området heter Paraiso da Vida, som betyr livets paradis. Her vil vi søke helhetlig helse for kropp,
sinn og sjel, med ren luft, all infrastruktur og flere fellesbygg. Vi har vårt eget off grid, state of the artsolcellesystem.
Også mulig å bli deleier. Her får du alt du trenger å vite slik at DU også kan bli med å realisere DINE drømmer.

ROM 9

16.00–18.00

KOMMUNIKASJON MED DYR

SAL A

// Flammehuset dyretolkskole, Merete Jacobsen
Dyr forteller ofte hvordan vi mennesker kan hjelpe dem, og hvordan de kan hjelpe oss. Dyrene er våre læremestre.
I sjel til sjel samtale med dyr kan du oppleve alt fra glede til sorg og stor visdom. Dyrekommunikasjon er en telepatisk kommunikasjon mellom mennesket og dyr. En telepatisk kommunikasjon avdekker ofte tema som har ført
til stagnasjon av den naturlige energiflyt. Når man avdekker stagnasjonen oppnår individet en ny forståelse av seg
selv. Den telepatiske kommunikasjonen fungerer slik at det setter i gang en prosess som leder til noe nytt og bedre
både for dyret og eieren. Foredragsholder er Merete Jacobsen som i dag driver Flammehuset dyretolk skole.

HUMAN DESIGN SYSTEM: AURAVITENSKAP
Vitenskapen om hvem du er, og om hvordan alle mennesker er unike og forskjellige. Human Design er en syntese av vestens astrologi, kinesisk I-Ching, indias chacrasystem og jødenes Kabala, og viser hvert individs unike
manual for å håndtere seg selv uten motstand. Human Design viser deg din sanne indre autoritet, og hjelper deg
til å gi slipp på din mentale kontroll og uønsket påvirkning fra andre, slik at du kan ta valg i samklang med din
sanne natur. Systemet viser deg dine indre, bevisste og underbevisste, egenskaper. Og hvordan du hele tiden
underbevisst påvirkes, av menneskene innenfor din aura og planetenes transitt.

PULS

16.00–17.30

MALAMEDITASJON – RO I SJELEN PÅ 5 MINUTTER
// Elyse Spiritual Jewelry, Nina Furu
Å meditere med malakjede er en urgammel teknikk, som også egner seg veldig godt i vår moderne verden.
På 5 minutter får du stilnet støyen i hodet og fokusert tankene. Lær hvordan i denne workshop’en med Nina
Furu – du får låne en treningsmala å teste med.

// KANU Natur, Magdalena Kverneland

STERK

PARFORHOLD – ET FOREDRAG OM KJÆRLIGHET OG FØLELSER

WORKSHOP: 4 PILLARS OF HAPPINESS
// Cat Duval, Nine Lives Yoga

Nine Lives Yoga is a unique school of social yoga that inspired the evolution of The 4 Pillars of Happiness Method.
This 4 pillar process takes you through a journey from peace, power, purpose to play bringing ancient techniques
and modern science together. The method combines the latest neuroscience, with the wisdom of yogic philosophy,
the connection of ceremony, and the art of coaching to create a collaborative form of yoga and mindfulness that
can transform our whole way of life. This workshop involves some yoga, discussion, embodied principles and partner work. Price: 200 NOK. The workshop requires an aditional ticket, which you can buy at bodymindspirit.no.

STERK & SMIDIG
// Annie Manshaus Lingjerde

Å komme i form kan være tungt, men livet blir lettere, sier Annie Manshaus Lingjerde. Hun er fysioterapeut og tidligere tidligere landslagsalpinist, og karakteriseres som modig, ekte og særdeles inspirerende. Annie driver firmaet
AnnieOne, og har i høst gitt ut en bok som heter Styrke i livet. Her deler hun øvelser for fysisk og mental styrke,
øvelser du kan gjøre ute i naturen og inne i deg selv. Timen til Annie vil inneholde styrke med strikk, smidighet og
balanse samt mental trening.

MINDFUL MOVEMENT MED KATARINE SKÅR LISA FRA BE YOGA STUDIO
// be yoga studio, Katarina Skår Lisa

Katarina Skår Lisa inviterer til workshop i mindful movement. En forening og et triangelmøte mellom yoga, meditasjon og bevisst bevegelse. Her undersøker vi de lette såvel som de dypere lagene i våres hjerte, kropp og sinn
gjennom sansbare, somatiske og poetiske tilnærminger til bevegelse. Her kan vi muligens, legge merke til det som
kan få utfolde seg organisk og i et naturlig tidsperspektiv. Som en indre/ ytre reise unik og ulik for den enkelte,
basert på våres kjente eller ukjente minner om tilhørighet. Mindful movement passer for alle som er interessert i
bevegelse, helbredelse og kreativ tilnærming til opplevelse, og krever ingen tidligere erfaring.

// Catrin Sagen
Hvorfor har noen par det godt sammen i årevis mens andre strever? Hva er parterapi? Hvordan kan vi bli bedre
til å forstå egne følelser og hvorfor er det nyttig? Dette, og noe mer, vil du få svar på i foredraget til Catrin Sagen.

16.00–16.45
SMAK

PAST LIFE HEALING MEDITATION WITH INSPIRATIONAL
TEACHER ROMETRIS DAVIS-WRIGHT // Rometris Davis-Wright
We heal past lifetimes to help heal and overcome current life issues. Rometris Davis-Wright er åndelig coach
og lærer med over 20 års erfaring og omfattende utdanning innen åndelig helbredelse og personlig utvikling.
Rometris har inspirert tusenvis av klienter internasjonalt og fra mange forskjellige samfunnslag og bakgrunn
til å forvandle livene sine. Som sertifisert Life Coach bistår Rometris sine klienter i å finne løsninger på livets
utfordringer og å leve opp til sitt fulle og beste potensial. Rometris er også sertifisert Reiki Master / Lærer,
Medium og Angel Therapy Practitioner®.

16.00–16.45
ROM 4

SONEMEDITASJON
// Den hvite hund, Morten Chr. Groth
Dette foredraget med Morten Chr. Groth fra Den Hvite Hund introduserer SoneMeditasjon. Det er en helt ny teknikk, basert på gamle prinsipper, forankret i dyp sannhet. Det forsterker det eteriske felt rundt kroppen din, du
blir mer beskyttet, du utvikler et åndelig immunforsvar. Teknikken er sammensatt av; fokus på pust, visualisering
av farger, intonering av vokal-lyder i naturtoneskalaen, samt at du holder bevisstheten konsentrert om enkelte
ord - alt dette, tilknyttet 7 soner i sjelens anatomi. Praktiserer du SoneMeditasjon vil du merke resultater; mer
energi, mindre stress, motta innsikter, og din utstråling blir klarere og sterkere.
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Who am I? What is my real nature? Am I more than what I can see in the mirror? Is there a deeper meaning to my
existence? - maybe you asked yourself those questions many times? This scientific documentary will answer all
your questions and give you a different view upon yourself and you inner value.KANU natur har også gratis SPA
behandling på stand 154.

Cat og Nine Lives Yoga har også Silent Disco hele helgen på standen sin, stand nummer 392.

16.00–16.45

// Cristo Balthazar

MOVIE: WHO AM I?

16.00–16.45
LEV

HOLISTISK SKJØNNHET – YNGRE INNENFRA OG UT
// Linda Myrberg

Linda Myrberg, en av Skandinavias ledende velvære- og helhetsterapeuter, holder et foredrag om hvordan huden
påvirkes av tankene, hvorfor badstue gir færre cellulitter og hvorfor tarmbakterier og collagen er fremtidens helsetrender. Møt Linda i et fullspekket foredrag om de nyeste trendene innen holistisk helse, kosthold, og superfood,
som booster hud, organer og helse på rekordtid!

FALUN GONG: KULTIVERING I PRAKSIS
// Peder Giertsen

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en kultiveringsmetode basert på eldgammel lære og tilpasset en
moderne livsstil. Metoden har fem enkle øvelser, og man forbedrer seg i hverdagen ved å leve etter verdiene
Sannhet - Medfølelse - Toleranse. Metoden er uavhengig av politikk og religion og læres ut ideelt og avgiftsfritt.
Velkommen til foredrag med Peder Giertsen!

EMOSJONELL MODENHET
// Grethe Holtan

Emosjonell modenhet handler om å ha et bevisst forhold til sitt eget følelsesliv slik at man oppnår balanse, sunn
avgrensning, grensesetting og selvregulering. Bli med på foredrag med Grethe Holten, coach, forfatter og leder av
Intuisjonsskolen, og lær om hvordan du kan bli bevisst på din egen emosjonelle modenhet og hva som skal til for å
håndtere følelser på en bedre måte.
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FELLESREGRESJON MED ENERGIBALANSERING OG HEALING

16.00–16.45

// Gudrun Sanden
Felles for alle regresjons-terapi metoder er å skape balanse, rense, løfte og høyne livsenergien. Vår holdning er at
mennesket har krefter som kan tas i bruk for dyptgående healing og vekst. Disse kreftene får vi aktivert når hele vår
bevissthet er til stede. Prosessene gjennomføres i en dypavspenning der vi oppnår en utvidet bevissthetstilstand,
som i meditasjon eller lett transe. Forbindelsen mellom vår daglige bevissthet, underbevisstheten med mytiske
bilder og tilgang til den spirituelle visdommen gjenopprettes. I regresjonsterapi arbeider vi på familiemønster, relasjoner, kroppslig ubehag, traumer fra dette og tidligere liv eller en ren spirituell regresjon. Den tar for seg tilstanden
mellom livene.

ROM 5

16.00–16.45
16.00–16.45
ROM 2

KANALISERING AV UNIVERSELL KRAFT

ROM 7

// Hilde Voldengen, Vibecke Garnaas
Vibecke Garnaas har siden barndommen hatt kontakt med energier fra forskjellige dimensjoner. Guiden hennes
Zarius, har vært en sterk påvirker i å få henne til å oppdage evnen hun har som kanal, slik at hun idag kan formidle
visdom, innsikt og kunnskap om det spirituelle menneske. Vibecke har som spirituell veileder og foredragsholder
publisert ﬂere artikler og deltatt i TV programmer. Hun reiser mellom Norge og USA som spirituell veileder og kanal
for Zarius & Det 7 Rådet og universell kraft. Vibecke er grunnlegger av ATG academy, Nøkkelen Til Lyset, Soulwizdom TV og stiftelsen Soul Energy in Motion.

16.00–16.45
SAL E

16.00–16.45
ROM 6

IKYA TANTRA™ HVORDAN BLI MER VÅKEN GJENNOM LIVET DITT
// IKYA ,Marie Minagawa, Marja Skoglan
Livet er din spirituelle arena. Absolutt alt i livet ditt har kun en funksjon og det å bringe deg videre i din unike utfoldelse og oppvåkningsprosess. Lær mer om hvordan Selvet/ego, og livet ditt, er din perfekte spirituelle verktøykasse
for all ekspansjon, dyp helbredelse og økt våkenhet.

16.00–16.45
ROM 9

16.00–16.45
PUST

IKYA MEDITATION™ FOR MENN
// Andy Fritsch, IKYA
IKYA Meditation™ for Menn - prestasjon med bevissthet; yt med tilstedeværelse. Kom og opplev en helt annen form
for meditasjon som bidrar til at du lander mer i kroppen og engasjerer din evne til å medskape i livet. Oppdag hva
som er mulig når dine indre krefter er frigjort gjennom bevegelse, stillhet, stemmebruk, perseptering og mer.

16.30–17.45
ROM 8
16.00–16.45
SAL F

16.00–16.45
ROM 3

16.00–16.45
SAL C
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AWAKENING YIN MED GURI NYHAUG
// Guri Nyhaug
En ny innfallsvinkel til Yin Yoga med vibrasjonell anatomi (IKYA prinsipper). Bevisst energisk arbeid, fri bevegelse,
samt nye mantra og pusteøvelse. Yin Yoga tilpasset mer en medskapende og moden spiritualitet og bevissthet.

HEALINGKOMMUNIKASJON INGUNN BRATTLID
// Ingunn Brattlid

SKAM MED JAN ERIK FALLAAS
// Jan Erik Fallaas

Jeg er en av dem som gikk rundt og lot som om, inntil jeg skjønte at det ikke funket. Etter vel 15 år med personlig
utvikling (og samtidig studie av temaet) har jeg fått en rimelig god innsikt: Hva skaper skam? Hvordan oppleves
den? Hva gjør den med deg? Hvordan påvirker den livet ditt? Illusjonen om det skammelige. Hvordan jobbe med
skam?

ØVELSE FOR INDRE RO, NYSTERISKOLE OG INTUITIV COACH
UTDANNELSE // Azaris Fredriksen

I denne seansen vil Azaris Fredriksen veilede deg gjennom en øvelse for å finne indre ro og få kontakt med større
aspekter av deg selv og din sanne essens. Dette er en smakebit av hva vi går gjennom på Livets mysterieskole og
Intuitiv coach utdannelsen, som innehar spirituell og personlig selvutvikling, healing, åndelig kontakt, kosmisk
bevissthet, reading, mindfulness, frigjøring av følelser, tanker og traumer og coaching. Jeg, Azaris Fredriksen,
er grunnlegger av Norsk Senter for Bevissthet. Mer informasjon på www.senterforbevissthet.no

MIND YOUR FEARS MED OSIRIS MONTENEGRO
// Osiris Montenegro

Self-doubt, worry, and hesitation are fear generating styles of thinking that have one thing in common: a dreadful future. Living with low levels of fear undermines your health, relationships, and work performance. Find out
what are the three core needs that keep the brain in reactive mode and the mind focusing on a negative future.
Learn to transform fear into courage and Self-confidence.

FILM: HAPPY
// Oslo Spirituelle Filmklubb

Dokumentaren HAPPY tar oss med på en reise gjennom fem kontinenter på jakt etter hva det er som gjør oss
mennesker lykkelige. På veien reiser vi gjennom ulike land, erfaringer og menneskemøter. Blant annet fra landsbyen Okinawa, byen med flest over hundre år, til sumpene (bayous) i Louisiana, via ett av mange store bofelleskap i Danmark og til kongehuset i Bhutan. Det er en jordnær dokumentar som søker å finne lykkens egentlige
natur, og hvordan det er mulig å ivareta denne kvaliteten i den enkeltes liv. Den tar for seg grunnleggende
problemstillinger vi møter i dagens vestlige samfunn. Hvordan balanserer vi sensasjonslystens jag etter penger,
makt og berømmelse, med våre dypereliggende behov for nærende relasjoner, et sunt miljø, en god helse og et
meningsfullt liv.

LIVET ER SKJØRT – LEV MENS DU KAN – SNU LIVET TIL DET POSITIVE
// Sigrunn Sele
Sigrunn Sele ble først klar over sine medfødte evner i voksen alder. «I barndommen merket jeg at jeg var annerledes. Da jeg senere forutså min datters død, ble en tung dør lukket inn i et stort mørke. Dette ble etterfulgt av
alvorlig sykdom hvor jeg selv kom tett på døden. Da åpnet nye dører seg, og jeg lærte hvordan ta fatt i livet og snu
det elendige til det positive. Det er mulig å reise seg. Derfor vil jeg dele mine erfaringer». Sigrunn bruker klarsyn,
mottar kanalisering og trenger ingen hjelpemidler for å kunne se. Hun ønsker å hjelpe deg der du er.

ØKOLOGISK ØKONOMI – NYE LØSNINGER PÅ ØKONOMISKE
UTFORDRINGER // Eirik Myrhaug

mind		

SAL C

17.00–17.45

Forståelsen av menneskets bruk av symboler kan gi ny innsikt i økonomiens hemmeligheter. Eirik Myrhaug presenterer en ny modell av hvordan vekstøkonomien kan avløses av en økonomi der økologien opprettholdes. Denne
innsikten kan være avgjørende for menneskehetens framtid på kloden.
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Det Norske Healerforbundet representerer medlemmer med ulik fag og erfaringsbakgrunn, men felles er at
de tilbyr healing og hjelp til selvhealing. I dette foredraget med Ingunn får du høre om healingkommunikasjon.
Kommunikasjon er altomfattende og både vår eksistens og væren hviler på kommunikasjon. På den andre siden
er kommunikasjon det mest utfordrende mellommenneskelige fenomen. Hvordan møte det som presser på
innenfra, få tak i følelsene, ordene, egen intensjon og mening, og kommunisere på tross av frykt? Hvordan bli
trygg på å kommunisere sin virkelighet og gå mot den friheten som er ditt sanne jeg?

SOUL PSYCHOLOGY & MENTAL HEALTH
// Osiris Montenegro

The existence of your Soul provides an empowering alternative to prescription medications for healing common
mental health symptoms. This talk with Osiris Montenegro describes how healing trauma transforms your identity from a victim of abuse and neglect to a victor of circumstances.

SEKSUELL HELSE OG WELL-BEING
// Annie Tønnessen

Med utgangspunkt i Well-being rapport fra Helsedirektoratet og Handlingsplanen for seksuell helse vil Annie
Tønnesen gi deg kunnskap om og konkrete verktøy for hvordan du kan forbedre din seksuelle helse og livskvalitet. Du får personlig verktøy du kan ta med deg hjem. Ingen nakenhet, kun foredrag.
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VI HAR DET I HENDENE

17.00–17.45

// Kundan Rockstad
Dette foredraget med Kundan Rockstad 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.		

SAL F

17.00–17.45
ROM 5

KANALISERING OG HEALINGDEMONSTRASJON
// Norsk Spiritualistisk Trossamfunn
Ønsker du kontakt med dine kjære som har gått bort? Noen av Norges beste medium demonstrerer en slik kontakt
i denne storseansen. Ved Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og Norsk Spiritualist Forening.
Norsk Spiritualist Forening jobber for å fremme spiritualismen i Norge, gjennom kurs, foredrag og organisering og
sertifisering av medium. Norsk Spiritualistisk Trossamfunn tilbyr åndelige og healing kvelder, konfirmasjon,
navnedag, bryllup og gravferder. Det er avdelinger i Oslo og seks andre steder i Norge.

17.00–17.45
PUST

ROM 2

// Elisabeth Finocchiaro
Expanding the heart space. Using breath to expand the heart space and shift your reality into a more loving
state. Elisabeth Finocchiaro, Breathworker from Uplift Events.

17.00–17.45
17.00–17.45
SAL D

17.00–17.45
LEV

17.00–17.45
ROM 3

ROM 9

ØYEBLIKKETS MULIGHETER – OM NÆRVÆR I MØTE MED BARN
// Annette Behrens
Hvordan øke vår bevissthet i møte med våre omgivelser, og spesielt våre barn. Hvis vi velger å rette oppmerksomheten på hvem vi blir i møte med våre medmennesker, barn og unge kan vi komme i kontakt med iboende
mønstre og programmeringer som kan gi oss et dypere innblikk i hvordan vi påvirker våre omgivelser. Dette vil
gi oss mulighet til å ta nye valg, både i møte med mennesker og ulike livssituasjoner. I dette foredraget belyser
Annette Behrens ulike sider av det å være både menneske og forelder, med de utfordringene vi møter i dag.
Vi vil gjøre øvelser som setter oss i kontakt med hvordan vi organiserer oss vårt indre i møte med utfordrende
situasjoner.

// Nirjharini Brandt
Meditation and Mantra singing with Jigyasu and Family. We will sing simple Mantras together with Indian Instruments. Everybody can join ! Experience how Mantras and Meditation can lead to inner peace, lasting joy , universal
love and success!

VÅRE KOLLEKTIVE SÅR KAN HELBREDES – MED LIVSVEILEDER INGE ÅS
// Inge Ås
Hvis du har tenkt en av disse tankene: Jeg er ikke elsket – Det er noe galt med meg – Jeg kan ikke være meg SELV,
så vit at du ikke er alene. Vi har personlige blokkeringer som gir spesielle utfordringer og vi har kollektive sår som
vi alle må jobbe oss gjennom for å bli oss SELV. De starter med en misforståelse koblet en overlevelsesmekanisme
basert på manglende kunnskap om deg selv og verden. Kom og lær noen gode verktøy som gir innsikt og forandringsmuligheter for alle disse. Det er nemlig mulig å bytte ut en gammel overtro med en bedre viten og tro!
Inge Ås har drevet ILIANA akademiet fra 1983 og kurset mange tusen mennesker i inn og utland. Innsiktsmedtiasjon og transpersonlig psykologi gir mulighet til en jordnær spiritualitet som vår tid kan trenge. www.iliana.no

17.00–17.45

HEART INTELLIGENCE MEDITATION

FRAGRANCE OF THE HEART – MANTRA AND MEDITATION

MINE FANTASTISKE BIDRAG INNEN SPÅDOMSVERDENEN
// Henning Hai Lee Yang,
Henning Hai Lee Yang weekspert i håndlesning, astrologi og ansiktslesing.

MAT SOM GJØR DEG SYK – HVORFOR HAR VESTEN LIVSSTILSSYKDOMMER?
// Reidun Syversen
Helhetsterapeut Reidun Syversen forteller om sin banebrytende erfaring gjennom 30 år med helhetsterapi.
«Over 6000 pasienter oppgir å ha opplevd bedring i sine kroniske plager – hvor helsesektoren ikke har kunnet
hjelpe», uttaler Syversen. Foreleser på medisinske kongresser i utlandet om medisinske erfaringer.
Gründer, coach og helhetsterapeut Reidun Syversen, www.helhetsterapeut.no.

DEN GODE RELASJONEN - BARN- OG UNGES PSYKISKE HELSE
// Sara Eline Eide
Å være nærværende og tilstede i et barns liv, er avgjørende for å skape den gode relasjonen. Sara Eline Eide snakke
om hva det vil si å være nærværende og tilstede, hun belyser hvorfor den gode relasjonen er så viktig, og hvordan
den er en forutsetning for barnets utvikling selvfølelse og trygghet. Når barnet opplever å være i en god relasjon til
en voksenperson, utvikles barnets opplevelse av å være verdifull. Å være en nærværende og trygg voksen i et barns
liv, er det viktigste forebyggende psykiske helsearbeidet vi kan gjøre. Få inspirasjon og kunnskap om ”Den gode
relasjonen” og hva den betyr for barnets utvikling og mestring.

KAN DENNE MANNEN HJELPE DEG
Å FORANDRE LIVET DITT?
Etter to nær-døden-opplevelser opplevde Mas at ekstraordinære evner
åpnet seg i ham. Han kan aktivere frekvenser innen ethvert
område av livet ditt til 360º overﬂod.

OPTIMAL HELHETLIG HELSE MED ALTSHOP.NO - VITABILITY AS
// Anders Dreyer, Vitability
1. Dagens situasjon og reduksjonismen
2. Hva er helhetlig helse egentlig
3. Hva er en sunn kropp (fundamentale behov)
4. Hva er et sunt sinn (fundamentale behov)
5. Viktige tiltak for et balansert sinn + epigenetikk
6. Hva er en sunn sjelekontakt (spiritualitet)

Transformasjon innen:
Helse - Økonomi - Relasjoner - Spiritualitet

7. Kjærlighet som medisin (sykdommens formål)
8. Et helhetlig friskt samfunn (hvordan)
9. Presentasjon om Altshop.no (resurser for deg)
10. Medisinsk testing (samarbeid med eubiotek)
11. Oppsummering link til ebok på 100 sider”

MØT MAS PÅ

BODY MIND SPIRIT
23. - 25. NOVEMBER 2018
NORGES VAREMESSE
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Besøk nettsiden til Mas Sajady:
mas-sajady.com

ROMETRIS

DAVIS-WRIGHT

AND THE HEART CENTERED COMMUNITY OF OSLO
// Therese Stordahl

Rometris Davis-Wright is an inspirational teacher with over
20 years of experience and extensive study in spiritual healing and personal development. She has been training with
Lisa Williams and takes classes at the renowned Arthur
Findlay College in England in addition to mentoring with UK
tutor Mavis Pittilla to add to her portfolio of tools and keep
growing.
Rometris came to Oslo from LA with her husband who is Norwegian eight years ago. Initially she found Norway a bit rough, with
the cold climate and a very different culture from her home in LA.
With both the language barrier and no spiritual events around,
she was at a loss of what to do.
- I didn’t find anyone who were like me. I asked Spirit where my
people were – and I didn’t get an answer until I suddenly one day
woke up and knew that I have to create my own community,
a spiritual, heart centered community.
She now runs Spirit Circle of Love, a loving space for people who
wish to experience coummunication with the spirit world and she
also invites guests to speak about their work in the field of health
and healing. She also sees clients individually, teaches courses,
events and a monthly Development Circle to gain spiritual and
personal life tools.
- Here in Norway spirituality is very mystified. I used to talk to
Spirit since I was little, so for me it has been natural. As I got
older, I just wanted to learn to help people with my mediumship.
I wanted to make sense of what I was doing, learn the structures
and the mechanics. And when I realized there really WAS structures and mechanics, I was like – really? So I have to study?
She laughs, a wonderful laugh that spreads joy around her.
- And I realized it was going to be a life long study. Mediumship
is not work. It is a vocation. And it is always progressive, always
changing. And I just love it. You always learn something new.
Our students learn from us, we learn from them. It is a lot of fun.
And so there is nothing mystical about it at all in my end. It is just
normal.
Rometris tells us that her work changed, as she discovered the
needs of the Norwegians. As she noticed an uncertainty about
in going deep, she changed her workshops so that everyone had
turn towards their neighbour, look them in the eye and give them
a hug.
- No hand shaking stuff, just heart to heart hugs. I will have them
sing, I will have them feel connection. And people started coming,
because they felt good.
She continues to combine thorough teaching and fun in her
events, and has a growing following in many large cities in Norway. I, for one, feel like thanking Rometris for bringing warmth
and laughter to spirituality here in Norway. What a mission!

FOR MORE INFO ON ROMETRIS’ WORK:
HTTPS://WWW.ROMETRIS.COM/

a talk with

MAS SAJADY

Tuning into the frequencies of Source and editing the movie of life

// Therese Stordahl
I got the unique chance of talking to Mas Sajady before his
first visit to Norway. We met on Skype one afternoon in September.
Mas does not call himself a healer, but rather a conduit for a higher power – he travels around the world, and lives in Minnesota,
US. Mas used to work as a computer programmer, however after
he experienced two NDEs (near death experiences) he came into
abilities that bring forth seemingly miraculous shifts, and he now
works full time with energy work, helping both individuals and
companies change their vibration to a more abundant state.
After reading up a bit on his web site, I was very curious to hear
how Mas himself describes his work.
So, you work with frequencies?
Yes, I tune into frequencies, and I go beyond the story. From there
it is possible to edit the movie of life.
Do you connect with your higher self to do these things?
No, I would say I connect with the higher source. Pure source.
Do you think it is possible for everyone to awaken? And how?
Yes, definitely. It takes an awareness of every action and every engineering of your body. Like when you ride a bike, you are aware
of your movements, the way your body and breath work, and you
deepen this awareness to encompass all that you are. Then gradually, with presence, you will awaken. You must realize that you are
about 1 % body and physical being, and the remaining 99 % of you
is your spirit.
When you came back from your second NDE – did you realize at
once that something was different? Could you feel that you had
these new abilities?
Well, actually I went through 3 to 4 years of deep darkness. You
could call it a dark night of the soul. These phases are pretty
common to go through when experiencing a huge shift in your life.
Then I started to explore living with these new possibilities.
How would you describe what happens when you help a person
change their vibration?
I move outside of time and space, and tune into the frequencies,
bringing in the subquantum frequencies at a spirit level. In an instant I see the “blueprint” if you can call it that, your full potential.
Then I can delete or change the unwanted frequencies, that cause
you to limit your full potential. This works for and has impact on
every area of your life: relationships, money, health, career and so
on.
What drives you?
How much potential do we have as human beings? That is what
drives me.
Mas Sajady will be at the Body Mind Spirit Festival at Norway Trade
Fairs November 23-25th. He will offer free talks and meditations,
and it will be possible to book group healing sessions at his stand.
Mas seldom gives individual sessions, as he finds that working
with groups is very powerful, as it harnesses the group energy and
intention.
MAS’ HOME PAGE: HTTP://MAS-SAJADY.COM/
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Møt MEDIUM

på Body Mind Spirit
lse i Alternativ-Norge :: Mas Sajady
:: NAFKAM møtt med blandet mottake

Festival

Medium har stor stand sentralt på
Spirit-området og vi håper å se deg!
Medium +abonnement til 1 krone inkluderer 3 måneder med fri tilgang til bladet og alle saker på nett!
Bøker, personlig horoskop og andre flotte premier til de som tegner årsabonnement.
Alle nye abonnenter er med i trekningen av et gavekort til en verdi av 5000 kroner fra dittgavekort.no
Snakk med en av våre dyktige veiledere og få et gavekort på Medium til en verdi av 411 kroner!

www.mittmedium.no
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Harald Rønnberg, Terje Sporsem, Harald Bakke, Sirius, Jan Gunnar Solli, Vibeke Klementsen, Mariann Rosa,
Shabana Rehman, Easton Davis, Liora Levi, Anna-Lisa Kumoji, Real Entertainment, Amberly Cosmetics + flere.

Bestill nå Kr 3.565,- per person i dobbeltrom
Inkluderer: Overnatting, frokost, middag, vinpakke,
trening, foredrag og inngang til Velvære Spa.
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