Velkommen til
New
Jana

Paul`s
Healing
Krystaller

Paul`s Healing Krystaller tilbyr deg
over 160 forskjellige steiner/krystaller,
Ametystgrotter, smykker, pendler m.m.
www.paulskrystaller.com - Tlf: 40249370
E-mail: pabuskum@bbnett.no
New Jana tilbyr Healing, Coaching,
Sjamanisme, Healing/Trommesirkel,
Selger egne produkter: Malerier. bøker, CDer,
Runekort m.m.

www.britaoasen.com
Tlf: 90108303

E-mail: britaoasen@bbnett.no

Vi møtes på alle Sagamessene!

www.mystica.no

UTSTILLERLISTE
Alternativmessen Arendal 2018

U4

Access Bars v/Bente Stamoen

Automatskrift, AccessBars  og AccessBodyprosess lærer.

Holder
foredrag

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

F3

Adele Leyha, medium & healer

Medium, kanalisering og healing med krystaller. Synsk kunstner.

Holder
foredrag

www.aandekommunikasjon.com | adele.leyha@hotmail.no | Tlf: 917 84 314

Ann Helens Naturterapi
F2

Naturmedisinsk muskelterapeut, kraniosakralterapeut, kinesiolog/neurotrainer,
sertifisert Life Alignment terapeut, coach og terapeutisk healer. Tilbyr Life
Alignment terapeutisk healing på messen.
annhelensnaturterapi@gmail.com | Tlf: 97 57 33 48

T3

Mot
havet

Areopagos

Areopagos er en kristen organisasjon som blant annet arbeider med dialog og
spiritualitet. Vi er opptatt av eksistensielle spørsmål og ønsker å være tilstede der
mennesker møtes. På standen vår tilbyr vi samtale, forbønn og velsignelse.

Borak Lovian, healer og klarsynt

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

N2

Diana Tidholm Svennevig, Sørlandets naturterapi

Klarsynt og medium. Studert mediumskap i mange år ved Arthur Findlay College i
UK, og hos Marion Dampier Jeans. Holder foredrag, kurs og workshop.

Holder
foredrag

www.sorlandetsnaturterapi.no | dts.naturterapi@gmail.com | Tlf: 909 79 720

F5

Dr.Henning Hai Lee Yang
Spåmann  Dr. Henning
Lee Yang
er ekspert i Astrologi, Hånd og
Dr.Henning
HaiHaiLee
Yang

Ansiktsanalyse.
Han kan Hai
gi deg
du måtte
ha og kan
hjelpe
Spåmann  Dr. Henning
Leesvar
Yangpåeralt
ekspert
i Astrologi,
Hånd
og deg å se og
løse problemeneHan
dinekan
vedgiådeg
gi deg
Livsanalyse.
er Norges
Ansiktsanalyse.
svarenpåspennende
alt du måtte
ha og kanHan
hjelpe
deg å seogog
verdenskjent
for sine
løse problemene
dine spådommer.
ved å gi deg en spennende Livsanalyse. Han er Norges og
verdenskjent for
sine spådommer.
www.yangz.com
| yangz@yangz.com
www.yangz.com | yangz@yangz.com

U1
U1

Forever Living Products
Hudpleie og Kosttilskudd
basert på egenprodusert Aloe Vera som er kaldpresset fra
Forever
Living Products
ferske
planter.
Vi selger de
i 160på
land.
Hudpleie
og Kosttilskudd
basert
egenprodusert Aloe Vera som er kaldpresset fra

Holder
foredrag
foredrag

løse problemene dine ved å gi deg en spennende Livsanalyse. Han er Norges og
verdenskjent for sine spådommer.
www.yangz.com | yangz@yangz.com

U1

Forever Living Products

Hudpleie og Kosttilskudd basert på egenprodusert Aloe Vera som er kaldpresset fra
ferske planter. Vi selger de i 160 land.
www.bjornbrate.com | bjorn.brate@odknett.no

N3

F7

Gunalight Energy Therapy

GUNALIGHT ER LYSENERGI Endelig et produkt som virker uten bivirkninger
Behandle deg selv. Enkelt, smertefritt og ufarlig. Norsk oppfinnelse.

Medium Wenche Tømmervik

Mediumskap, healing, kranio sakral behandling, foredrag, kurs, individuelle
samtaler. Salg av egne CD’er.

Holder
foredrag

www.tommervik.no | wenche@tommervik.no | Tlf: 90 66 06 94

Mystica.no
MYSTICA

Udvid din horisont. Du finner kanskje "verktøyet" i nettbutikken vår. Enten du
søker helse, kropp sjel eller sinn. Med min.2300 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
T4

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

NATIRA

Natira.no

Nettbutikk med fokus på Yoga og Mindfullness, Interiør, figurer, aromaterapi,
vindklokker og velværeprodukter.
www.natira.no | post@natira.no | Tlf: 96 50 90 81

U9

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

Mot
havet

Sariel

Sariel har et bredt utvalg av drømmefangere, healingprodukter, smykker,
krystallkuler, røkelse, buddha, krystaller og ellers alt innen det alternative. Vi
fokuserer på kvalitet og riktig pris. Ta gjerne en titt på nettbutikken vår.
www.sariel.no | info@sariel.no | Tlf: 91 69 46 03

Steinmannen Freddy Larsen
STEIN

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

Holder
foredrag
Holder
workshop

De høyere chakra og din åndelig utvikling og
harmonisering

Steinmannen Freddy Larsen

Holdes av: Sidsel Svestad

STEIN

14:15 - 15:00

SalgChakra
av produkter
krystaller,
tromlet
sten,
slipt
sten,
grotter og
Bli kjent med
9, 10, 11 som:
og 12 og
de nye chakra
oljene
som er
basert
på mineraler,
lyd
Gratis
SOUL BLUE
PRINTmeteoritter,
brukes for å lamper, telysholdere,
og essenser
fra blomster.
Eks: øredobber,
Chakra olje 9-ringer,
geoder,
smykker,
fossiler,
komme i aromalamper,
kontakt med din sjels
BLUE PRINT,
og ulikechipsarmbånd,
spor av lærdom. Chakra
pendler,
chipskjeder,
steinstrenger, dyrefigurer,
analyse og alle får prøve produktene på seg selv. Velkommen til DIN spirituelle
engler, kuler, pyramider, hjerter m.m.
utvikling.

frelar@ostfoldfk.no | Tlf: 900 21 745

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

F1

Studio Lotus

Kom og opplev Runenes magiske kraft.

15:10 - 15:55
Gratis

Jeg selger Feng Shui konsultasjoner, Pust yoga kurs og Gongbad . Vigsler for
Holistisk Forbund (gir informasjon om forbundet og vigsler på standen).
www.studiolotus.biz  | marlene@studiolotus.biz | Tlf: 92 40 15 09

http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3628 26.09.2013

Holder
foredrag

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 17. MARS  SAL 1

Kranio sakral behandling
Holdes av: Wenche Tømmervik

Med lette trykk og dreiebevegelser samarbeider vi med kroppen for å få tilbake
symmetri, optimal motorikk, væskegjennomstrømning og frigjøre spenninger og ting
som ligger i klem. Hodesmerter, rygg og nakkeproblener, hofter, pust, søvn,
koordinering og konsentrasjon er typiske plager klientene kommer med. Tenk kropp
på nytt! Har jobbet med dette i 10 år og underviser.

Gongbad (dette er en meditativ lydreise med
gong)

Holdes av: Marlene Imre

Foregår best i liggende posisjon. Besøkende kan gjerne ta med egne yogamatter og
pledd.

11:30  12:15
Gratis

12:25  13:10
Gratis

Den 6. sansforedrag med workshop
Holdes av: Diana T Svennevig

Vi er alle født med intuisjon og evne til å være synsk. Som barn har vi flere åpne
dører og tar ting mer intuitivt inn, men i løpet av oppveksten kan mye bli fortrengt
til fordel for annen lærdom vi må tilpasse oss til. Noen er likevel flinkere enn andre
til å ivareta sine evner i voksen alder, mens andre fortrenger de totalt. Hvor mye av
dine intuitive evner har du beholdt? hvor synsk er du? Bli med på et spennende
foredrag med praktisk workshop og finn ut mer om dine evner.

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.

14:15  15:00
Gratis

15:10  16:10
Gratis

Medium på scenen

Holdes av: Wenche Tømmervik

Er det din tur til å få melding i dag? Et av Norges dyktigste medium på scenen gir
meldinger Fra Den Andre Siden til publikum. Etter 10 år som profesjonell har jeg
stått på mange scener og mange mennesker har fått hilsener fra sine kjente og
kjære.

16:20  17:05
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.

18:00  19:30
Pris: 200,

FOREDRAG / WORKSHOP
LØRDAG 17. MARS  SAL 2

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.

11:30  12:15
Gratis

Healingdemonstrasjoner

Holdes av: Borak Lovian

Borak har jobbet med healing på fulltid siden han var 22 år, og er en av Norges
mest erfarne innenfor teknikken Kirurgisk Healing. Han har mange utdannelser i
healing, selvutvikling o.l. og har nå til sist utviklet og kanalisert sitt eget nye
healingsystem med en kraftig energi og mange gode teknikker. Borak Lovian
forklarer healing ut fra sine egne erfaringer og demonstrerer healingkraften
underveis. Du får også kjenne på dine egne healingevner og hvordan tankekraften
vår kan påvirke oss. De som ønsker kan skrive seg opp og få en gratis
fellesfjernhealing etter messa for å kjenne healing i praksis.

12:25  13:10
Gratis

Acess Bars

Holdes av: Bente Stamoen

Access Bars er 32 punkter på hodet som ved forsiktig berøring, frigjør
elektromagnetisk ladning / energi, slik at du kan bruke din energi for deg, heller enn
mot deg! Access Bars kurs i Arendal, den 19. og 20. mars, begge dager kl 1700
2100. Access Bodyprosess kurs i Kristiansand: 21. mars kl 17002100: De Molecular
Manifestation & Molecular De Manifestation! Prosessen brukes for å fjerne noe som
ikke skal være i kroppen eller åpne for at kroppen kan skape noe som skulle vært
der. Prosessen kan brukes for å tilpasse mat / drikke til din kropp! 22. mars kl 1700
2100: Eradication & Dilution of all Emotional Intensities & Restoration of the Joy of
Embodyment! Navnet på prosessen taler for seg ? Mer info finnes ikke, slik at
kroppen kan erfare energien helt uten forventninger!

13:20  14:05
Gratis

Adele Leyha forteller om Universell hvit tids
healing

Holdes av: Adele Leyha

Adele Leyha er lærer i universell hvit tids healing, og i dette foredraget lar hun
publikum få kjenne på energiene i denne fargerike forfinede healingformen, som er
meget tilpasset menneskene, og veldig i samklang og harmoni med den tiden som vi
nå lever i. Adele Leyha kanaliserer disse kjærlighetsfulle healingenergiene som er
lyse og gode og feminine, med besøk av healing guider, engler, lysmestere og
voktere av den universelle hvit tids kilden. Har du lyst å høre om hvordan denne
healingformen har transformert livet mitt, er du hjertelig velkommen.

14:15  15:00
Gratis

Naturseremoni med engler

Holdes av: Naomi Sol

Workshop hvor vi har en Naturseremoni med engler for naturen. Seremonien holdes
inne, men om mulig holdes den ute. Vi åpner da opp med englene, naturvesen, med
mer, alle mottar et tegn og et lys. Vi åpner opp med tegn ut i midten av salen,
Lager en vakker Ball med tegn og lys. Når Englene tar denne med opp i taket,
sprekker denne sakte,,, da blir det som et fyrverkeri av lys. Alle mottar da en ny
vakker energi helt inn til sine atomer. Med meditasjon. Her får alle en opplevelse.
Alle får også et tegn og et lys til sitt videre arbeide. Vi kjenner på energier og
mange guider med vinger.

17:00  18:30
Pris: 100,

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 18. MARS  SAL 1
FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 6. OKTOBER - SAL 5

Trommehealing
De usynlige blant oss
Holdes
Astrid
Olsen
Holdes
av: av:
Borak
Lovian

11:30  12:15

11:30 - 12:15

Astrid er født med synske evner og vil fortelle fra en verden som er usynlig for de
Trommer
er brukt av sjamaner og andre i uminnelige tider som et sterkt healing
fleste (hennes møte med UFO, naturvesen, ånder og gjenferd). Astrid kan se mange
instrument.
Den
jevne
gjørtidligere
også at
godt av
og kan la sinnet
hundre år
tilbake
i tid,rytmen
se hus som
harman
stått slapper
på en eiendom,
se menneskene
reise som
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Her
du selvhendelser.
få kjenne
detenergjenstands
å mottahistorie,
healingom
fra en
har levd
derkan
og tidligere
Hunhvordan
kan fortelle
dens Velkommen!
eier og hvor den har vært. Hun kan se din hjelper, hvis den vil vise seg for
tromme.
henne.

Alternativmessen i Drammen 2013 Høst - Godkjente foredrag / workshops - feeling... Side 11 av 11
Gratis

Pris: 50,

Tarot i hverdagen, Hvem-hva-når? GRATIS

Elisabeth Bokheim
DenHoldes
6. av:
sansforedrag
med workshop

Holdes
av: Diana
T Svennevig
Hvordan
brukes tarot
på en "fornuftig" måte? Få inpirasjon for hvordan du selv kan

Vi er

gjøre deg nytte av kortene. Kan alle lese kortene?-vi mener ja, men det er ulikt hvor
sterkt og hvor klart budskapet kommer. Uansett øvelse gjør mester. Vi gir dere
alle født med intuisjon og evne til å være synsk. Som barn har vi flere
starten for hvordan dere skal kommunisere med kortene.

13:20 - 14:05

åpne Gratis

12:25  13:10

http://www.feelings.no/partner/minemesser_vis_foredragsliste_tilprint.asp?Messe=3628
dører og tar ting mer intuitivt inn, men i løpet av oppveksten kan mye bli fortrengt 26.09.2013

Gratis

til fordel for annen lærdom vi må tilpasse oss til. Noen er likevel flinkere enn andre
til å ivareta sine evner i voksen alder, mens andre fortrenger de totalt. Hvor mye av
dine intuitive evner har du beholdt? hvor synsk er du? Bli med på et spennende
De med
høyere
chakra
ogogdin
foredrag
praktisk
workshop
finnåndelig
ut mer omutvikling
dine evner.og

harmonisering

Holdes av: Sidsel Svestad

14:15 - 15:00

Bli kjent med Chakra 9, 10, 11 og 12 og de nye chakra oljene som er basert på lyd
og essenser fra blomster. Eks: Chakra olje 9- SOUL BLUE PRINT brukes for å
komme i kontakt med din sjels BLUE PRINT, og ulike spor av lærdom. Chakra
analyse
alle får prøve
Holdes
av: og
Marlene
Imreproduktene på seg selv. Velkommen til DIN spirituelle
utvikling.

Gratis

Hva er en Feng Shui konsultasjon

13:20  14:05
Gratis

Foredrag om hva en Feng Shui konsulent gjør ved et oppdrag. Åpen for spørsmål fra
salen.

Runer - runenes magi og spådomskunst
Holdes av: NewJana

15:10 - 15:55

Kom og opplev Runenes magiske kraft.

Gratis

Medium på scenen

Holdes av: Wenche Tømmervik

Er det din tur til å få melding i dag? Et av Norges dyktigste medium på scenen gir
meldinger Fra Den Andre Siden til publikum. Etter 10 år som profesjonell har jeg
stått på mange scener og mange mennesker har fått hilsener fra sine kjente og
kjære.

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.

14:15  15:00
Gratis

15:10  16:10
Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 18. MARS  SAL 2

Kirurgisk healing

Holdes av: Naomi Sol

Kirurgisk Healing er en spesiell form for healing der man går inn i Energikroppen til

12:25  13:10
Gratis

FOREDRAG / WORKSHOP
SØNDAG 18. MARS  SAL 2

Kirurgisk healing

klienten og fjerner sperrer og blokkeringer med Kirurgiske inngrep. Disse inngrepene
gjør
manog
ved
hjelp sperrer
av energi
ligner
konvensjonelt
kirurgisk
klienten
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og instrumenter
blokkeringer som
med tildels
Kirurgiske
inngrep.
Disse inngrepene
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utstyr.
(Disse
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skjer roller
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healingdisse
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under
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Foredraget
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med demonstrasjon
av kirurgisk
gjør
manpåved
hjelp av energi instrumenter som tildels ligner konvensjonelt kirurgisk
healing
frivillige.
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.

12:25  13:10
Gratis
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