UTSTILLERLISTE
Alternativmessen i Sandnes 2017

U3

Arild Healer

Anerkjent Healer. Har blitt omtalt i en rekke magasiner/ukeblader for sine unike
evner.
www.catoklinikken.com | arild_healer@yahoo.no | Tlf: 73 10 80 90

Bente Stamoen
T1

Automatskrift, AccessBars  og AccessBodyprosess lærer. AccessBars er en metode
som også er beskrevet som 'å rense harddisken'. 32 punkter på hodet har lagret alle
gamle sannheter/ begrensninger som vi lever etter, bevisst eller ubevisst.

Holder
foredrag

bentestamoen@hotmail.com | Tlf: 97 50 64 73

N7

Boeriis, Peer Kim

En av Danmarks dyktigste og mest treffsikre synske. Meget kjent og anerkjent i
Norge. Clairvoyant håndlesning tilbys.

Holder
foredrag

www.caluna.dk | caluna@caluna.dk | Tlf: +45 86828688

Borak Lovian, healer og klarsynt
N1012

Kirurgisk healing, sjamanisme, tarot/reading. Tilbyr healingutdannelser og andre
kurs. Alternative homeparties. Salg av røkelse, stener, Prima Vera Aromaterapi,
figurer m.m.

Holder
foredrag

www.borak.no | borak@borak.no | Tlf: 99 64 86 96

N8

Ca’luna Vital Energy Feng Shui Academy
Tarot rådgivning og Feng Shui rådgivning.

Holder
foredrag

www.caluna.dk | caluna@caluna.dk | Tlf: +45 8682 8688

B45

Cante Waste Oyate  good heart people,
godhjertede folk
Original Indianer kunst og utstyr.

lakotatrail.no | kvassen@online.no | Tlf: 90 88 03 83

dine ved å gi deg enHai
spennende
Dr.Henning
Lee Livsanalyse.
Yang Han er Norges og verdenskjent for sine
spådommer.

N1

Spåmann  Dr. Henning Hai Lee Yang er ekspert i Astrologi, Hånd og Ansiktsanalyse.
www.yangz.com
yangz@yangz.com
Han
kan gi deg| svar
på alt du måtte ha og kan hjelpe deg å se og løse problemene
dine ved å gi deg en spennende Livsanalyse. Han er Norges og verdenskjent for sine
spådommer.

Holder
foredrag

www.yangz.com | yangz@yangz.com

Free Soul v/Irrenn Celest Daniela
T2

Bevisstgjøring på sjeleplan v/forskjellige teknikker, frekvenser, vibrasjoner. Bli kjent
med Golden Point, en rask og direkte metode til endring av mønstre, se deg selv og
verden med «nye» øyne.

Free Soul v/Irrenn Celest Daniela
T2

irenm@online.no | Tlf: 450 37 469

Bevisstgjøring på sjeleplan v/forskjellige teknikker, frekvenser, vibrasjoner. Bli kjent
med Golden Point, en rask og direkte metode til endring av mønstre, se deg selv og

Holder
foredrag
Holder
foredrag

Free Soul v/Irrenn Celest Daniela
T2

Bevisstgjøring på sjeleplan v/forskjellige teknikker, frekvenser, vibrasjoner. Bli kjent
med Golden Point, en rask og direkte metode til endring av mønstre, se deg selv og
verden med «nye» øyne.

Holder
foredrag

irenm@online.no | Tlf: 450 37 469

T3

Helse Kilden v/Tankefeltterapeut Karin Hille
Forever Living Products.

aloevera4all.no | karhil@online.no | Tlf: 917 35 933

IA Helseprodukter
U15

Vi representerer helseprodukter som er unike i forhold til forebygging, Velkommen til
å besøke vår stand U15 for mer informasjon og prøv gjerne produktene. Alle som
benytter seg av Messetilbudet, blir med i loddtrekning av gratis leie av liten eller stor
Fotonmatte i 1 måned.
iahelseprodukter.no | ah.jathun@gmail.com | Tlf: 410 43 832

Inghild Vea Klungtvedt
B1

Anerkjent Klarsynt Medium med 20 års erfaring. TarotReadings/Healer/Medium.
Kjærlighet  Selvinnsikt  Forløse blokkerte følelser  Bevisstgjøring  Treffsikre
Spådommer
www.inghildvea.com | inghildvea@hotmail.com | Tlf: 98 84 63 20

N5

Karita F
Kanalisering.

Holder
foredrag

annbritflo@gmail.no

Kevin Frøystad
Q1

Coach og livsstils veileder. Han hjelper mange til bedre livskvalitet ved hjelp av
kosthold, livsstilsendringer m.m. Test 15min 200, Gratis behandling 20 min
Medithera

Holder
foredrag

www.kevinfroystad.com | post@kevinfroystad.com | Tlf: 45 61 23 90

U1

Mystica
Mystica
Mystica

Lillian Bekkeheien

Jeg har fysisk opplevd hvordan energier og miljøet rundt oss, påvirker mennesket.
Jeg har
er en
dame
på 43 tre
år som
har holdt på
med rundt
alternative
metodermennesket.
siden 1996.
Jeg
fysisk
opplevd
hvordan
miljøet
oss, påvirker
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bilder
og lesning
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aura ogog
chakra.
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Jeg tar Aura bilder og lesning av aura og chakra.
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interesser. Utvalg: Litteratur, musikk, kort, yoga, krystaller, røkelse,
buddhafigurer
www.mystica.no
| post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81
buddhafigurer m.m.

Holder
foredrag
foredrag
foredrag

Jeg har fysisk opplevd hvordan energier og miljøet rundt oss, påvirker mennesket.
Jeg tar Aura bilder og lesning av aura og chakra.

foredrag

Mystica.no
Mystica

Udvid din horisont. Du finner kanskje "verktøyet" i nettbutikken vår. Enten du søker
helse, kropp sjel eller sinn. Med min.2200 forskjellige produkter vil de aller fleste
finne noe som interesser. Utvalg: Litteratur, musikk, kort, yoga, krystaller, røkelse,
buddhafigurer m.m.
www.mystica.no | post@mystica.no | Tlf: 96 50 90 81

Naomi Sol
B3

Supreme Teacher og Hovedlærer for Universiell Hvit Tids Healing og Kirurgisk
Healing i Norge. Medium, ser og snakker med guider/hjelpere. Ser tidligere liv og
fremtiden. Finner dyr. Kjent i media.
www.naomisol.no | post@naomisol.no | Tlf: 92 23 14 79

N3

Phil Phillips

ClairvoyantMediumTarot. Salg av CDmeditasjon. Holder spennende foredrag om
det å være medium.

Holder
foredrag
Holder
workshop

Holder
foredrag

clairvoyant84@hotmail.com

U14

Propolife

Propolis produkter. Aloe Vera.
www.propolife.no | post@propolife.no | Tlf: 91 78 75 80

Saga Marketing AS
SAGA

Messearrangøren. Arrangerer ca. 10 alternativmesser pr.år. Utgir bøker og kort og
kjøper inn og selger bøker fra forfattere innen alternativ, helse, selvutvikling og
filosofisk retning. Har også over 1000 titler på CD & DVD.
www.sagamesser.no | messe@sagamesser.no | Tlf: 96 50 90 81

Steinmannen Freddy Larsen
Q2/N13

Salg av produkter som: krystaller, tromlet sten, slipt sten, mineraler, grotter og
geoder, smykker, øredobber, ringer, fossiler, meteoritter, lamper, telysholdere,
aromalamper, pendler, chipskjeder, chipsarmbånd, steinstrenger, dyrefigurer, engler,
kuler, pyramider, hjerter m.m.
frelar@ostfoldfk.no | Tlf: 900 21 745

U5

U2

UFORogaland Kosmisk broderskap

UFO – Rogaland formål er å behandle og informere om uvanlige iakttakelser og
allmennvitenskapelige emner, seriøst samarbeide med foreninger, institusjoner,
media og myndigheter i inn – og i utland alt etter behov.

Vollara

Helse & miljøteknologi. Luftrensesystemer.
www.vollara.no | ralf@bendixas.com | Tlf: 93 43 91 61

Holder
foredrag

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 4. FEBRUAR  SAL 1

Platforms clairvoyance
Holdes av: Peer Kim Boeriis

Danske Peer Kim Boeriis vil gi clairvoyante svar på spørsmål fra salen. Det er
mulighet for å spørre om alt mellom himmel og jord. Peer vil også under foredraget
fortelle om hva han ser i Norges fremtid. Peer er født med clairvoyante evner og
arbeider med personlige lesninger og rensing av spøkelses aktivitet.

11:15  12:15
Gratis

Hvordan skape optimal helse
Holdes av: Kevin Frøystad

Er du trett, uopplagt eller syk? Ønsker du å vite årsakene til dine plager slik at du
kan gjøre noe med de? Hva blir konsekvensene av å døyve symptomer uten å gjøre
noe med årsaksfaktorene? Hva om du kan våkne hver morgen med overskudd og
styrke til livet. Helse er et område i kontinuerlig vekst, som gir kunnskap og
oppdagelser. Jeg vil dele mine siste erfaringer og veier til helse som vil virke for
deg!

12:25  13:10
Gratis

Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.
Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen
forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,
det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i
hverdagen. AccessBody prosesser er 'hands on' prosesser som forløser ting som har
satt seg i kroppen, uavhengig av om det har gitt fysiske utslag.

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser
Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra
sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

Beskjeder fra guidene
Holdes av: Karita F

Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et
impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre
siden.

UFORogaland

Holdes av: Sven Kåre Helland
UFO. Observasjoner. Hva er UFO? Historien om UFORogaland.
Bevissthetsforskjeller. Energi. Opplevelse av vår virkelighet.

13:20  14:05
Gratis

14:15  15:15
Gratis

15:25  16:05
Gratis

16:15  17:00
Gratis

Seanse  Tidligere liv
Holdes av: Borak Lovian

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

17:15  18:45
Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 4. FEBRUAR  SAL 2

UFORogaland

Holdes av: Sven Kåre Helland
UFO. Observasjoner. Hva er UFO? Historien om UFORogaland.
Bevissthetsforskjeller. Energi. Opplevelse av vår virkelighet.

11:30  12:15
Gratis

Universell Hvit Tids Healing med englene og våre
lysskip
Holdes av: Naomi Sol

Denne healingen er i samklang med mennesket, og er tilpasset etter dets
forutsetninger og behov for å gi og ta imot healing. Du får også sterk kontakt med
dine hjelpere, engler og andre vesener i universet. Foredraget avsluttes med øvelser
for å åpne opp intuisjonen. Nye øvelser på Universiell Hvit Tids Healing, der vi
jobber for Moder Jord og Universet. Man skal kunne få kjenne på strålene fra
Universiell Hvit Tids Healing i den Hvite Tiden.

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 31 år siden ble han et medium. Phil vil
fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.
Foredraget er på engelsk.

12:25  13:10
Gratis

13:20  14:05
Gratis

Suksess med Feng Shui
Holdes av: Maianne L. Petersen

Av Int. Dipl. Feng Shui Master Maianne L. Petersen Introduksjon til hva Feng Shui er
og 10 gode råd til hva du kan gjøre for å optimere din suksess på f.eks. jobb,
parforhold, karriere, livsenergi og mange andre områder. Spørsmål er velkomne og
ta gjerne egne boligtegninger med.

14:15  15:00
Gratis

Det er ditt liv  du skaper din virkelighet.
Holdes av: Irenn Celest Daniela

Foredrag av Free Soul  Irrenn Celest Daniela med Torhild Tyrrell. Vibrasjoner i din
energi – hvor oppmerksom er du på det? Hva skaper du med din lyd, dine
frekvenser og vibrasjoner? Er du i førersete i ditt liv, og ser du klart deg selv og dine
mønstre? Hva kan du selv gjøre i det daglige? Hvilke verktøy kan du benytte? På
slutten av foredraget inviteres du med på en reise inn i ditt indre gjennom lyden av
klang /syngeskåler, og guiding med hypnoterapi.

Living Water

Holdes av: Lillian Bekkeheien
Hva gjør vann med oss og hvordan påvirker det oss? Viktigheten av rent levende
vann.

15:10  15:55
Gratis

16:05  16:50
Gratis

Jorden nå vår fremtid med Universet  Den nye
tiden på vår Jord
Holdes av: Naomi Sol

Jeg heter Naomi Sol , har sett hjelpere og guider siden jeg var 5 år. Har reist med
Lysskip, har god Kontakt på andre siden. Vi arbeider i lag med øvelser for den nye
kontakten til hver og en i salen med å føle på hva som hender, kontakt med sin
kraft, en renselse. Vi lurer alle lurer på hvem er vi,,, her gir jeg mange svar i en
øvelse med tegn som er i fra ulike vibrasjoner. I møte med englene, ulike sjeler, dyr,
en spennende kveld, hvor du også kan spørre om det du lurer på i form av din
utvikling... Beskjeder til alle, men også noen får beskjed av frivillige i salen
Velkommen jeg gleder meg.

17:00  18:30
Pris: 100,

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 5. FEBRUAR  SAL 1

Aura og Chakra

Holdes av: Lillian Bekkeheien
Foredraget vil handle om påvirkningen i miljøet og hvordan rengjøre seg fra mye av
disse energiene.

11:30  12:15
Gratis

Mental styrke

Holdes av: Kevin Frøystad
Å leve sterkt er å verdsette og nyte et liv i mening. Vi kan ha suksess og alle penger
vi trenger, men være internt konkurs. Vi kan også ha en kjærlig ektefelle, flotte barn
og likevel føle at livet ikke har noen mening. Pleasure kan oppnås i øyeblikket og
prestasjon er nytelse, men et godt liv, kommer fra et liv i mening. Det handler om å
lære og forstå hvorfor vi føler oss som vi gjør. Og at vi kan lære oss å føle godt selv
i vanskelige tider. For det magiske skjer når vi føler godt. HVORFOR? Kvaliteten på
ditt liv bestemmes av kvaliteten på dine følelser. Har du et liv i gode følelser, har du
et godt liv. Selv om det stormer rundt deg, du LEVER STERKT!

Beskjeder fra guidene
Holdes av: Karita F

Jeg, Karita F, er født klarsynt og har hatt evner hele livet mitt. Velkommen til et
impulsivt og unikt foredrag da vi ikke vet hva som "kommer ned" fra den andre
siden.

Dr. Henning Hai Lee Yangs fantastiske spådommer
og nærdødenopplevelser
Holdes av: Dr.Henning Hai Lee Yang

Han skal bl.a. fortelle historien fra Scandinavian Star og nærdødenopplevelser fra
sin barndom og voksen alder..... Alle er hjertelig velkomne og foredraget er gratis.

12:25  13:10
Gratis

13:20  14:05
Gratis

14:15  15:15
Gratis

Automatskrift og AcessBars!
Holdes av: Bente Stamoen

Jeg vil snakke om automatskriving, AccessBars og AccessBody prosesser.
Automatskrift gjør jeg på messa, men jeg holder også kurs om emnet. Ingen
forkunnskaper nødvendig. AccessBars har endret livet for tusenvis av mennesker,
det er en enkel berøringsmetode, i tillegg til enkle verktøy du selv kan bruke i
hverdagen. AccessBody prosesser er 'hands on' prosesser som forløser ting som har
satt seg i kroppen, uavhengig av om det har gitt fysiske utslag.

15:25  16:10
Gratis

Det er ditt liv  du skaper din virkelighet.
Holdes av: Irenn Celest Daniela

Foredrag av Free Soul  Irrenn Celest Daniela med Torhild Tyrrell. Vibrasjoner i din
energi – hvor oppmerksom er du på det? Hva skaper du med din lyd, dine
frekvenser og vibrasjoner? Er du i førersete i ditt liv, og ser du klart deg selv og dine
mønstre? Hva kan du selv gjøre i det daglige? Hvilke verktøy kan du benytte? På
slutten av foredraget inviteres du med på en reise inn i ditt indre gjennom lyden av
klang /syngeskåler, og guiding med hypnoterapi.

Trommehealing

Trommer er brukt av sjamaner og andre i uminnelige tider som et sterkt healing
instrument.
Den jevne
rytmen gjør også at man slapper godt av og kan la sinnet
Holdes av: Borak
Lovian
reise avgårde. Her kan du selv få kjenne hvordan det er å motta healing fra en
Trommer er brukt av sjamaner og andre i uminnelige tider som et sterkt healing
tromme.
Velkommen!
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Her kan du selv få kjenne hvordan det er å motta healing fra en
tromme.
Velkommen!
tromme. Velkommen!

16:20  17:05
Gratis

17:15  18:00
Pris: 50,
17:15
18:00
17:15  18:00
Pris: 50,
Pris: 50,

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 5. FEBRUAR  SAL 2

UFORogaland

Holdes av: Sven Kåre Helland
UFO. Observasjoner. Hva er UFO? Historien om UFORogaland.
Bevissthetsforskjeller. Energi. Opplevelse av vår virkelighet.

11:30  12:15
Gratis

Kirurgisk healing
Holdes av: Naomi Sol

Kirurgisk Healing er en spesiell form for healing der man går inn i Energikroppen til
klienten og fjerner sperrer og blokkeringer med Kirurgiske inngrep. Disse inngrepene
gjør man ved hjelp av energi instrumenter som tildels ligner konvensjonelt kirurgisk
utstyr. (Disse instrumentene er ikke fysiske.) Inngrepene i energikroppen skjer uten
en dråpe blod. Hjelperne våre og andre åndelige vesener har en fremtredende roller
under disse operasjonene. Foredraget avsluttes med demonstrasjon av kirurgisk
healing på frivillige.

Clairvoyant/Medium
Holdes av: Phil Phillips

Han er født med synske evner. For over 31 år siden ble han et medium. Phil vil
fortelle om sine evner, og foreta spennende demonstrasjoner under foredraget.
Foredraget er på engelsk.

UFORogaland

Holdes av: Sven Kåre Helland
UFO. Observasjoner. Hva er UFO? Historien om UFORogaland.
Bevissthetsforskjeller. Energi. Opplevelse av vår virkelighet.

12:25  13:10
Gratis

13:20  14:05
Gratis

14:15  15:00
Gratis

Få hjelp innen boligplanlegging
Holdes av: Maianne L. Petersen

Bruk Feng Shui til å planlegge hvordan din bolig og innredning best mulig kan
fremstå i forhold til harmoni, balansering og livsenergi. Ta med deres hustegninger!
Vi gjennomgår dem. NB: Send oss gjerne deres hustegning på email god tid i
forveien.(Gjerne flere mnd. i forveien) Da kan vi hjelpe dere mer grundig. Email:
caluna@caluna.dk

15:10  15:55
Gratis

Board Of Knowledge
Holdes av: Naomi Sol

Det er mulighet for at, en person eller flere, får en opplevelse av beskyttelse av
Board tegn, også oppleve en traumebehandling, man fjerner ikke hendelsen, men
man fjerner de vonde følelsene, slik at livet blir lettere, man blir Gladere...Boarden
er med og leter opp det som er viktigst for deg, slik at livet ditt går lettere.

16:05  16:50
Pris: 50,

Hvordan skape optimal helse
Holdes av: Kevin Frøystad

Er du trett, uopplagt eller syk? Ønsker du å vite årsakene til dine plager slik at du
kan gjøre noe med de? Hva blir konsekvensene av å døyve symptomer uten å gjøre
noe med årsaksfaktorene? Hva om du kan våkne hver morgen med overskudd og
styrke til livet. Helse er et område i kontinuerlig vekst, som gir kunnskap og
oppdagelser. Jeg vil dele mine siste erfaringer og veier til helse som vil virke for
deg!

17:00  17:45
Gratis

