
 1. etg. MØTEPLASSEN 

ved kafeen. 

2. etg. MEDITASJONSROMMET 

matter - sko av i garderobe.  
2 .etg.  GODT MØTE 3. etg.  BLINKEN SCENEN 

11.00  Ulf Dormann: 
Trommehealing 

  11.00: Piera Jovnna Somby 
11.30. Rey Larsen 
           In the spirit of Robin Hood 

12.00 Lilian Hanson; 
Stillpoint | Bioressonans  
Healing  | klarsyn 

Reyno Gallaza Monjuan: 
Music circle and Meditation» 

Willy H. Hansen 
Workshop  
Healingenergi og kjærlighetens kraft 

Christian Pacifico: 
Om Astrologi, Sol , Måneformørkelse og Høst-
jevndøgn i september ,samt litt om progresjoner 
og transitter i fødselshoroskopet.  

12.00: Reyno | Sound for your soul 
12.30: Knut Støre | Tromme -shant 

13.00 Keshe Foundation Norge: 
Hvordan vi i «Keshe»  jobber MED  
fremtidens teknologi-som faktisk al-
lerede er her. Bli med du også! 

Rey Larsen: 
En musikalsk reise som  
«gjør noe med deg» 

 

 

Naomi Sol  Om livet mitt som Medium, Healer 
og Klarsynt. Dere får oppleve ulike måter jeg 
jobber på. Klarsyn, Healing, Boardtegn, Trau-
mebehandling, Kanalisering med Guider, Hjel-
pere, Engler, Lysvesen, Utenomjordisk medita-
sjon, Forhøyning og Rensing. Påviser på frivilli-
ge. Velkommen til min verden!  

Per Henrik Gullfoss: 
Tarot.  Den store arkana. En mytisk fortelling om 
sjelens reise gjennom den jordiske tilværelse  

13.00: Toril Kilde | Frøya 
 
13.30:  Sound Of Freya 
            UNITED HEARTS 

 

 

14.00 Valhalla Vikinglag: 
Runewworkshop 
Verden i Runene 
Kr. 100,- Påmelding stand! 

RANJA: 
Sirkeltrening for Sjelen! (1) Vi øver på å foreta in-
tensjonsreiser, trener opp sinnet til å la sjelen ta 
regien og til å forstå det vi opplever. Reisene ledes 
enten av trommen, sangen, ordet eller stillheten, 
og det har ingen betydning om du har vært med på 
sirkeltreninger før eller ikke.   

Nina Santara og Heidi Berg 
Workshopen: HVA SKJER A’ 
- i ditt lit her og nå. Spør oss om alt mellom 
himmel og jord: Nina og Heidi reiser Norge 
rund t med workshop. Her får dere en smakebit 
på hva det innebærer. Kr. 200,- 

Wenche Tømmervik 
MEDIUMSEANSE 

14.00: Tron Syversen og 
 Hilde M. Øverby/Sound Of Freya  
 
14.30: Anne-Kristine Tischendorf 
           Hula-dans 

  

15.00 Tore Severin Solli: 
De Samiske  Guder og Gudinner. 

Reyno & Friends  
SOUNDHEALING 

 Mona Birgitte Wallin Solvik : 
Kom og lær en meditasjon og en yogaøvelse fra 
ILIANA-lærer og livsveileder Mona Brigitt Wallin 
Solvik som også er utdannet instruktør i mediyo-
ga og medisinsk Qigong.  

15.00: Ken Crying Child Roulette. 

            BUFFALO PRAIRIE SHOW 

16.00 Keshe Foundation Norge: 
Alkymi - tilbake til fremtiden.  
Bli din egen alkymist  

GONGBAD v/ Hege Tørtberg og Solveig Myhrvold  
En unik opplevelse hvor lydvibrasjoner fra 6 store 
gonger, syngeboller m.m. balanserer deg på alle 
plan; fysisk, emosjonelt og tankemessig. Gongbad 
fører deg inn i en dyp avspenning der heling kan 
skje. Investering kr. 200,-  

Trine T. Johansen 
Regresjonsreise i tid og sted 

Kr 50,-  

Rune Amundsen 
Psykologi som studiet av sjelen: Ego-død.  
Karma og gjenfødelse.  

16.00: Mariann Elvebakken 
           A beautiful dream 
16.30: Piera Jovnna Somby 
            O’Ipmilan  | 6O’Store Gud 

17.00 Knut Støre: 
Trommehealing 

Vallhalla vikinglag: 
Yggdrasil - Guidet trommereise i våre norrøne røt-
ter—en reise i det norrøne mytelandet. Hvordan 
ble verden skapt? Reisen går til verdenstreet Ygg-
drasil . Møt noen av de norrøne kreftene, Alver og 
diser. Dyr og naturkrefter.I nn i høstjevndøgn for-
bundet med Yggdrasil og den norrøne spirituelle 
verden. spirituelle verden.  
Kr. 100,- Reiseleder Toril Kilde 

Anne Kristine Tischendorf: 
Veien til Paradis er ikke uten humper.  
En personlig beretning om å lære og leve med 
Huna visdom og Hula dans 

PER HENRIK GULLFOSS: 
Menneskehetens Spirituelle Historie.  Du får ta 
del i kunnskap fra hans universitetsutdannelse i 
religionshistorie, 30 års arbeid med mytologi og 
astrologi, og egne spirituelle erfaringer fra denne 
og andre dimensjoner til å gi en oversikt over 
menneskehetens spirituelle historie fra The Big 
bang og frem til i dag. Du får informasjon om din 
sjels hensikt med å bli født som akkurat deg og 
ditt stjernetegn og fødselshoroskop. 

17.00 Reyno and friends 
          Music for your Soul! 

17.30: Rune Amundsen & Co 
           «All you need is Love» 

18.00  Param Arjun: 
Trommereise og healing. 

Naomi Sol 
Om livet mitt som klarsynt og healer. Dere får 
oppleve ulike måter jeg jobber på: klarsyn, 
nærhealing, kirurgisk healing, board tegn, å ta 
bort trauma, kanalisering, ser hjelpere og 
guider  

 18.00: RANJA:  
Tenn et lys for Moder Jord, hvor dine 
ønsker og bønner for fremtiden gis liv 
gjennom lyset fra flammen. Seansen 
ledes av RANJA, som benytter non-
verbal messing som virkemiddel.  

                                                                                                        -  PROGRAM LØRDAG -  

Der hvor annet ikke er oppgitt -  er alt i programmet gratis! 

http://www.ranja.no


 1. etg. MØTEPLASSEN 
ved kafeen. 

2. etg. MEDITASJONSROMMET 
matter - sko av i garderobe.  

2. etg. GODT MØTE 3. etg.  BLINKEN SCENEN 

12.00 Anne Kristine Tischendorf 
Veien til Paradis er ikke uten humper- en  
personlig beretning om å lære og leve 
med Huna visdom og Hula dans 

Reyno and friends: 
SOUNDHEALING 

Ilaiana Akademiet/ Inge Ås: 
Hva er egentlig et chakra og hva kan de brukes 
til? Hør også om Tymuschakra, det 8 hovedchakra 
som Inge Ås har jobbet med siden 1995. Hun har 
skrevet det største og eneste verket om bruken av 
chakraene i en SELVutviklingsprosess. Kjøp den 
på ILIANA akademiets stand. 

Laila Ranvik 
Mediumseanse 

12.00: Reyno | Sound for your soul 
 
12.30: Knut Støre | Tromme -shant 

12.50: Piera Jovnna Somby | Joik 

13.00 Keshe Foundation Norge: 
Alkymi - tilbake til fremtiden.  
Bli din egen alkymist  

RANJA: 
Sirkeltrening for Sjelen! (2) Vi øver på å fo-
reta intensjonsreiser, trener opp sinnet til å 
la sjelen ta regien og til å forstå det vi opple-
ver. Reisene ledes enten av trommen, 
sangen, ordet eller stillheten, og det har ing-
en betydning om du har vært med på sirkel-
treninger før eller ikke.   

Naomi Sol: 
The Board of knowledge 

Et åndelig verktøy som veileder, hjelper og får 
frem det beste i alt og alle. 

Det åpner opp for nye muligheter, lykke og harmo-
ni til sine mottakere og givere. 

Dr. Audun Myskja: 
KAN LYD OG MUSIKK HELBREDE 
Overlegen har ledet en rekke  også internasjonale 
prosjekt ang. utsatte pasientgrupper. Også angst, 
depresjon, ADHD etc. Nyeste forskning. Praktiske 
demonstrasjoner hvordan du kan lære å finne dine 
helbredende toner. 

 

13.00: Piera Jovnna Somby 
             O’Ipmilan  | O’Store Gud 
 
13.30: Sound Of Freya 
            UNITED HEARTS 

14.00 Rune Amundsen: 
Psykologi som studiet av sjelen: Ego-
død. Karma og gjenfødelse.  

Ulf Dormann: 
Trommehealing 

Ilaiana Akademiet/ Inge Ås: 
SELVutvikling er et fag og en menneskerett. Hvor-
dan få dette inn i hverdagen din? Og hva skjer 
med skoleprosjektet mellom ILIANA akademiet og 
Mosjøen videregående skole «DU ER GOD»? 
Inge Ås har jobbet med dette i tre år og vil videre!  

Eirik Myrhaug 
SJAMANVEIEN 
Vær med å skape vei for økologisk balanse 
 i samfunnet. 

14.00:  
Ken Crying Child Roulette. 

  BUFFALO PRAIRIE SHOW 

15.00 Willy H. Hansen: 
 Workshop  
 Healingenergi og kjærlighetens kraft 

REY LARSEN: 
En musikalsk reise som 
«gjør noe  med deg» 

Christian Pacifico: 
om Astrologi, Sol , Måneformørkelse og Høstjevn-
døgn i september ,samt litt om progresjoner og 
transitter i fødselshoroskopet.  

Workshopen varer 2 timer 15.00 Politimester Bastian  
Stor stemning og kjente og kjære 
sanger fra Kardemommeby og Hakke-
bakkeskogen v/ skuespiller Kai Robert 
 
15.30: Rey Larsen: 
In the Spirit Of Robin Hood 

 

16.00 Keshe Foundation Norge: 
Plasmateknologi - ta den i bruk nå!  
Lær hvordan! 

Trine Johansen: 
Minikurs om energier, lære lukke/åpne 
chakraom kanalisering og å lære beskytte 
seg mot fremmed energi. 1,5 time  
kr.350,- Kan forhåndsbestilles tlf. 41613218 

Lilian Hanson; 
Stillpoint | Bioressonans  
Healing  | klarsyn 

Per Henrik Gullfoss: 
I foredraget vil du få informasjon om din sjels hen-
sikt med å bli født som akkurat deg og ditt stjerne-
tegn og fødselshoroskop.  

16.00: Inge Ås: 
Konsertenen «Stein og Krystall» 

 

17.00 Param 

MEDIUMSHOW 

17.30: 

Tore Severin Solli: 
Om Samiske  Guder og Gudinner. 

Naomi Sol:  
Kirurgisk healingEn Healing i energikroppen 
for å ta bort sperrer og blokkeringer. Utføres 
med ikke fysiske energi instrumenter og et team 
av åndelige veiledere og hjelpere. 

Dr. Audun Myskja: 
Om hans bok: «SANNHETEN OM MAT» 
Finne tilbake til den ekte matgleden. Få råd om mat 
som faktisk virker over tid.  Med verktøy som kan 
hjelpe både mentalt og fysisk. 

17.00: A PEACEFUL JOURNEY 
Tron Syversen & Helene Edler Lorent-
zen 

17.30: Rune Amundsen & Co 

           ALL YOU NEED IS LOVE 

18.00  Knut Støre: 

HEALING SANGER og LYD 

Ilaiana Akademiet/ Inge Ås. 
Et minikurs i klarsyn. Hva er klarsyn og klarsaner, 
hvordan brukes det og hvem kan egentlig se? 
ILIANA akademiet tilbyr kurs for alle interesserte.  

 18.00: Valhalla Vikinglag 
 

18.30: Reyno and Friends: 
IN SPIRIT-HEALINGSOUND 

      

                                                                                                        -  PROGRAM SØNDAG -  


