
Alternativmesse for kropp og sjel
Bergen 7.–9. oktober

Dreggsallmenningen 1, 5003 BERGEN



ÅPNINGSTIDER
Fredag kl. 12.00–20.00
Lørdag kl. 12.00–20.00
Søndag kl. 12.00–18.00

PRISER
Fredag kr 200,–
Lørdag kr 200, –
Søndag kr 200,–

Helgepass kr 500,–

Har du dette 
nr. 1137

på billetten din, 
da har du vunnet 

en tur med

Ta natten på et UNESCO-verdensarvsted på hotellet vårt på Bryggen
Radisson Blu Royal Hotel i Bergen ligger rett ved Bryggen, byens historiske 

kaiområde. Dette er en av Norges mest populære attraksjoner og et av 
UNESCOs verdensarvsted. Nyt et komfortabelt opphold i våre rom og suiter 
med stilig innredning og moderne fasiliteter. Nyt lokale smaker på restaurant 

26 North og nyt smakfulle cocktailer i baren med samme navn. Under 
oppholdet ditt, nyt gratis tilgang til treningssenteret og badstuen.

Moderne fasiliteter i tradisjonelle omgivelser

Nyt et komfortabelt opphold i våre freshe rom og suiter med stilig innredning 
og moderne fasiliteter, som gratis Wi-Fi. Få en smak av Norge på restaurant 

26 North og nyt smakfulle cocktailer i baren med samme navn. Under 
oppholdet har du fri tilgang til hotellets treningssenter og badstue, eller du kan 

ta det neste forretningsmøtet på våre enestående lokaler.

På Radisson Blu Royal Hotel ønsker vi velkommen til de utmerkede fasilitetene 
våre og møter deg med en holdning som sier Yes I Can!℠, midt i hjertet av et 

UNESCO-verdensarvsted i sentrum av Bergen.



Jeg ønsker med dette alle utstillere og besøkende 
hjertelig velkommen til Bergen og til

Alternativmesse for kropp og sjel
Jeg har alltid hatt et ønske om å arrangere en innholdsrik  
messe i min egen hjemby Bergen. Nå er den endelig klar  
og jeg gleder meg til åpningen den 7. oktober kl. 13.00 på  

Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen. 
Vellkommen innom til min egen stand 

Vi sees der!

En riktig god messe til alle!
Kaare Vassenden her avbildet med sin kone Ellen Vassenden

www.Kaarebravehorse.com



VESTLIG OKKULTISME 
& ASTROLOGI

Knut Arvid Johnsen

Nostradamus originaltekster med 
kommentarer på CD gis GRATIS til alle 

interesserte. 

Dessuten på CD'n; tabeller angående 
nyoppdagede, fremtidige komet- & 

pestsykluser m.m. 

Stand 12

Stort utvalg til gode priser…

Risør Steinsenter
Moldavitt, Libyan desert glass, Agni Mani, Krystaller, 

Steiner, Smykker. 

Besøk oss gjerne på standen, og la deg inspirere av 
naturens vakre krystaller og steiner.

Mitt fantastiske bidrag 
til den alternative 
verden gjennom 40 år! 
Og hva skjer så videre med 
verden inn i 2022 og 2023! 

Ifølge BBC fra 1996 ble dr. Henning 
Hai Lee Yang kåret til å være 
«Verdens Beste Spåmann» – The World´s best 
fortuneteller. Han er ekspert i de fleste spådisipliner, 
bl. a. astrologi, håndlesning, ansiktsanalyse, 
I Ching og Feng Shui. Han var den første i Norge 
og Norden som kunne spå og beherske disse 
spådomsverktøyene. Han har skrevet 130 bøker, 
og 20 av disse er skrevet av han til engelsk og 
flere andre språk. Disse 20 bøker er blitt solgt 
verden over, og flere av disse har stått i Top 
Ten Listen hos Amazone i mange år. Han har 
holdt foredrag ved universteter og store firmaer 
og spådd konger, dronninger, presidenter og 
statsministre og den vanlige mannen og kvinnen 
på gata, og ikke minst mange barn. Dr. Henning 
Hai Lee Yang er å treffe på denne messe, og 
du er hjertelig til å ta en prat med han!

https://www.facebook.com/henninghailee.yang  
http://www.henninghaileeyang.com/

Stand 11

PhD Henning Hai 
Lee Yang





Forever Living Products 
Helse og velvære produkter av ferskpresset aloe vera.

v/ Karin Hille

mob. 917 35 933

web. karinhille.myforever.no

Stand 9

Ageleosmetoden 
HJERTEKAPITAL – PUST OG MEDITASJON – PUSTEØVELSER – MEDITASJONER – DEN ENKLE – DEN DYPE – PUST OG MEDITASJON 
Jeg tror på det enkle vi kan gjøre hver dag med bevisst pust. Sammen skal vi puste oss gjennom noen få enkle øvelser, lære en enkel meditasjon før vi avslutter med en dypere 
healingmeditasjon. Gjennom bevisst forhold til pusten, kan vi øke livskvalitet og få bedre kontakt med vårt eget indre. I dag vil jeg ta dere med på en liten vandring gjennom 
noen få pusteøvelser, og jeg vil dele min enkle pustemeditasjon. Siste del av foredraget kan de som ønsker det, være med på en White Light meditasjon. Begge meditasjonene 
vil være guidet, og en trenger ikke ha noe kunnskap om meditasjon eller pust for å være med. 
Om Grethe; Er utdannet Angelosterapeut og livsveileder, har kurs i regresjon, lært ulike meditasjonsformer og er Godkjent healer i Det Norske Healerforbundet. Til daglig 
jobber hun som gravferdskonsulent, i tillegg til at hun har dedikert en dag i uken til healing.

Stand 5

Reidun Haavik
Thai detox massasje, sjelemaleri i 3 str., Kirurgisk healing og salg av min andre bok.

Stand 6

Norsk Forbund for Regresjonsterapi
Regresjonsterapi nåværende og tidligere liv, sjelereiser til livet mellom livene, 
utdanning av nye terapeuter i Norge og Sverige.
www.regresjonsterapi.no

Stand 8

Liv Wie Nilsen
Kiromati/ håndlesing

Stand 7

Cato’s massasje & healing  
I Thailand tar man thaimassasje for alle «plager» man kan ha, fra kjærlighetssorg og depresjon til benbrudd og søvnløshet. Utført 
av en godt opplært Thaimassør for du en energimessig kroppsbehandling, som gir healing til både kropp og sinn. 
Hemmeligheten med thaimassasje er at den gjør deg i stand til å anstrenge musklene og balansere energinivået. Det er dette som 
påvirker smidigheten og utjevner forskjellen mellom musklene på begge sider av kroppen. Hvor mye en muskel kan bevege et 
ledd, avhenger av forskjellen mellom muskelens lengde når den er avslappet og når den er fullstendig sammentrukket.

Stand 4

Angelica Linnéa Skär
Organisk kosmisk justering til den høyere plan.
Vill du følge dine drømmer? – Finne dine resurser? – Vill du bli hel & fri?
Jeg vill gledelig støtte deg i din reise. Mine metoder hjelper deg på veien. Jeg håller og kvinnesirkler, måneseremonier og gudinneseremonier.  
Kurs og foredrag kommer snart. For mer informasjon ta kontakt eller se min side på Facebook Hel&Fri. 
Enhetsterapi – Healing – Blomstermedisin – Mestring – Veiledning – Pust – Skyggearbeid – Toning

Stand 3

Salhus alternative senter
Alternativ butikk, healing og alternativ behandling

Stand 10



Nesttun Service Senter AS 
Vi selger BEMER et Vaskulær terapi produkt, 

et helsesertifisert produkt som hjelper med å rense kroppen og tilfører mer oksigen til cellene. 

Lasse Midtrød – E-post er: lasselaft@hotmail.com 

Stand 25

Asbjørn Fenne – Synsk Healer Medium Kanalisering
Asbjørn vil fortelle om husrens.
Han har til no vært på 216 husrens og har fått skriftlig tilbakemelding på hvor rolig og fint det er blitt etterpå. 

• Hva er klebeånder
•  Kan vi få smerter i kroppen som ikkje er våre 
•  Kan vi ta på oss smerter og energier fra døde 

Asbjørn har over 22 års erfaring med å hjelpa personer som kommer 
til han. Frivillige frå salen vil få muligheter til og bli rensa og healet.

Velkommne

Stand 29

Marcus Sandnes 
Fysisk, emosjonell og spirituell healing, channeling, guiding fra «engler», life coaching, parts work, traumespeiling og 
traumeintegrering er egenskaper jeg har brukt mesteparten av mitt voksne liv på å forstå, utvikle, mestre og fordype meg i.
Mitt navn er Marcus Sandnes (27), og sammen med mine to søstre Camilla (23) og Sienna (16) som også har fått tilgang 
til sine evner, ønsker vi å hjelpe mennesker med å prosessere traumer, guide dem og være med å skape New Earth.

Stand 15

Roar Krogshus – Karma Horoskop, livsoppgave, tidligere liv
Han er astrolog med spesialfelt karma og skrevet bok. Gjennom de siste 25 årene har han beskrevet karma og tidligere liv for flere tusen personer via 
sin nettside og på mange alternativmesser. Egne minner om sine tidligere liv, som han setter i sammenheng med det som skjer i dette livet, har gitt ham 
mange interessante refleksjoner om dette livet, tidligere liv og perioden mellom livene. 
Han har vært intervjuet flere ganger i NRK P1 om sine erfaringer og vært på TV med karmatolkning. Se mer på www.karmahoroskop. 

Stand 24

Tove Kjennerud – 
RC Rock Crystal Kjennerud

Noe av det jeg tilbyr/selger er: 
• Kanaliserte Dråpeformede 
• Drømmefangere som jeg selv lager. 
• Kanaliserte/programmerte 

Bergkrystaller som jeg henter selv i 
naturen.

• Nær/Fjern Healing av Mennesker og 
Dyr, der det kommer inn kraftdyr, 
Forfedre, Feer og Guider. 

Mvh Tove Kjennerud 

Stand 28

Arhat senteret er ditt esoteriske  Arhat senteret er ditt esoteriske  
senter på straume/sotrasenter på straume/sotra
Tiden fremover fra et Astrologisk perspektivTiden fremover fra et Astrologisk perspektiv
Vi er i meget spesielle tider. Astrologien gir oss en større og dypere forståelse 
for hvorfor ting er som de er og hva vi kan gjøre som enkelt individ for å hjelpe 
syklusen fremover. Katharina vil gå igjennom de viktigste forandringene ut 2023. 

En musisk fullmånemeditasjon med Kjell og Katharina fra Arhat senteretEn musisk fullmånemeditasjon med Kjell og Katharina fra Arhat senteret
Denne dagen har vi Vektens fullmåne. Potente energier som hjelper 
oss om vi fokuserer å nå dypere inn i oss selv. Katharina vil guide dere 
gjennom denne arketypen i meditasjon og Kjell vil harmonisere med sine 
instrumenter.
www.Arhatsenter.com – www.Arhat-astrologiskole.no –  www.Arhatsenter.com – www.Arhat-astrologiskole.no –  
www.esoteric-wisdom.comwww.esoteric-wisdom.com
Norsk Astrologisk ForeningNorsk Astrologisk Forening
NAF er en organisasjon for Astrologer og Astrologi interesserte. Readinger på stand fra forskjellige Astrologer. 
Arhat senteret er ditt esoteriske senter på straume/sotra. Stedet for deg som ønsker å dykke dypt i deg selv og finne 
ditt unike lys. På stand vil det være Astrologi tolkninger og tilbud.
Foreningen har sitt eget blad Astrologisk forum som medlemmer mottar i posten hvert kvartal. Medlemmer får 
rabatter på nettforedrag og fysiske foredrag arrangert av foreningen. Medlemmer som også er profesjonelle 
Astrologer har mulighet til å markedsføre seg gjennom foreningen. Vi ønsker å fremme Astrologi som ett seriøst fag 
og være et samlende sted for alle med denne lidenskapen. 

Stand 20–21

Barnevernspedagog Gestaltterapeut MNGF Psykoterapeut NGH MAEPH 
Hypnoterapeut Mental trener LederCoach

Individualterapi – Parterapi – Gruppeterapi – Kurs
Bedriftsutviklende ledelse og teamwork. Organisasjonsutviklende ledelse og teamwork. 

www.mentora.no www.helhetklinikk.no – https://sosialnytt.com/category/mental-trener/

Stand 18

Eli Wium 
er en av norges dyktig klarsynet. Hun er kjent fra media og 
har laget sine egne spådomskort. Som til tross for navnet 
er de mest moderne spådomskort som gir konkrete svar. 
Velkommen!

Foredrag: Eli Wium vil fortelle 
hvordan det er å være synsk. Hun 
vil fortelle om veien til å lage egne 
spådomskort. Hun vil ta noen 
frivillige opp fra salen som ønsker å 
bli spådd. Velkommen til et spennde 
foredrag om klarsynet evner.

Stand 35



 

Utstillere

Stand Firma / navn Bransje – kategori

1 Wenche Skarvhellen Fjordtang DA

2

3 Angelica Linnéa Skär Healer

4 Roy Cato Solend Buddistisk/taoistisk inspiret helhets terapi

5 Grete Aspenes Healing med Ageleosmetoden

6 Reidun Haavik Billedkunst

7 Liv Wie Nilsen Kiromati Håndleser

8 Trine Lis Stjernholm Norsk Forbund for Regresjonsterapi

9 Karin Hille

10 Jorunn Tvedt Salhus alternative senter

11 Dr. Henning Hay Lee Yang Vil fortelle hva som kommer til å skje i 2023 Vann Harens År!

12 Knut Arvid Johnsen CD Nostredamus

13 Solveig Hauga Kuns kalendar Hellig geometri

14 Kristine Tuft Tang og tare

15 Marcus Sandnes

16 Monica Olsen Spirituell rådgiver, Healer

Stand Firma / navn Bransje – kategori

17 Pure import  Salg av diverse fra Mali

18 Linda Mentora Nordskog Helhetsklinikken

19 Bjørg Fransisca Søreide Seer, klarsynt medium

20–21 Kathrine Westblikk og Kjell Skipsted Arhat Senter

24 Roar Krogshus Karma Horoskop, livsoppgave, tidligere liv

25 Lasse Midtrød Vælværeprodukter

28 Tove Kjennerud RC Rock Crystal

29 Asbjørn Fenne Heeling , medium , kanalisering

31 BarfotaOraklet

32 Tron Music Musikk CD

33 Anja Wroldsen Personlig veileder

35 Eli Wium

36 PBMT-BUTIKKEN

37 Paal Wingaard

40–41 Ola Hedlund Frekvensbehandling
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Utstillere

Stand Firma / navn Bransje – kategori

42–43 Indisk Indiske klær

44 Olaug Pauline Flister Flister, Mona Hansen, Healer , kort. Mona Medium, veileder

46 Ellinor Markaskard

47 Astrid Prag Vargas

48+50 Kirkelig Dialogsenter, Ida Marie

49 Jane Siri Eikås Armonia terapi

52 Ingvild Himle Polaritetterapi

55 og 57 Øyvind Hæggernes Nordhordalands Bibelsenter Bibelsenter.no (Gatekirken)

56 Naomi Sol, Vivi Henrud Healing med Engler

58 Kim Haugen Standal Klarsynt

60 Janne Viktil Samisk helbreder

61 Cathrine Kvamme Test balansert Helse

62 Carina Sethsson Naturelly

63 Camilla Ekelund Klarsynt Healer/medium

65 Kjellaug Fjell

67–68 Lin Karin Reiersen Samishop

Stand Firma / navn Bransje – kategori

69 Marte Kro Spiritualistisk forbund

70, 72 
og 74

Bjørn Tore Johansen Visjon Webshop

71 Liv Søyland

75 Helen Hegglund Keep shining

76 Yanping Li Kinesisk akupungtur

79 Ole Holmås Tankefelt terapi

83 Anita Auestad Healing / Kanalisering

87 Solens forlag. Størker Svendsen Bok, kurs om kjærlighet

88 Iren Naustdal Hjem, strikk og velvære AS (klarsynt/healer)

90 David Storøy Visdom og bevissthetvitenskap

97–98 Atle Berger Crystaller og smykke

105–107 Naisha Sonet Forskjellige bilder

Steinmannen Engros Freddy

Risør stein

Good heart oss
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Foredrag
Fredag Foredragsholder Rom

kl. 13.00

Janne Viktil, Samisk helbreder 3
Kirkelig Dialogsenter, Ida Marie 2
Anita Lien, Norsk Forbund for 
Regresjonsterapi 5

kl. 14.00

Tron Music 2
Ellinor Marknaskard 5
Naomi Sol – Velkommen til min verden med 
Spirituell Dating 3

Norsk Spiritualistisk Forening 4

kl. 15.00

Tore Johansen, BT Visjon 5
Linda Mentori 2
Asbjørn Fenne 3
Størker Svendsen 1
Ole Holmaas, Tankefelt terapi 6
Henning Hai Lee Yang 4

kl. 16.00
Helen Hägglund, Keep Shining 3
Marte Kroken 2

kl. 17.00
Ole Holmaas, Tankefelt terapi 6
Arhat Senteret, Kathrine Westblikk 6

kl. 18.00 Arhat Senteret, Kjell Skipsted 6

Lørdag Foredragsholder Rom
kl. 12.00 Cathrine Kvamme 3

kl. 13.00

Kirkelig Dialogsenter, Ida Marie 2
Janne Viktil, Samisk helbreder 3
Anita Lien, Norsk Forbund for 
Regresjonsterapi 5

David Storøy 4

kl. 14.00

Marte Kroken 2
Monica Olsen 4
Ellinor Marknaskard 5
Naomi Sol – Velkommen til min verden med 
Spirituell Dating 3

Arhat Senteret 6

kl. 15.00

Asbjørn Fenne 3
Tore Johansen, BT Visjon 5
Linda Mentori 2
Naisha Sonet 4
Størker Svendsen 1
Ole Holmaas, Tankefelt terapi 6

kl. 16.00

Helen Hägglund, Keep Shining 3
Henning Hai Lee Yang 4
Tron Music 2
Kim Haugen Standal 5

kl. 17.00

Roy Cato Solend 4
Wenche Skavhellen 3
Ole Holmaas, Tankefelt terapi 6
Therese Marie Hussein 1

Søndag Foredragsholder Rom
Kl. 12:00 Cathrine Kvamme 3

Kl. 13:00
Anita Lien, Norsk Forbund for 
Regresjonsterapi 5

Kirkelig Dialogsenter, Ida Marie 2

kl. 14.00

Naomi Sol – Velkommen til min verden med 
Spirituell Dating 3

Helen Hägglund, Keep Shining 2
Ellinor Marknaskard 5
Monica Olsen 4
Roy Cato Solend 4

kl. 15.00

Tore Johansen, BT Visjon 5
Linda Mentori 2
Ole Holmaas, Tankefelt terapi 6
Størker Svendsen 1

kl. 16.00

Kjell Skipsted, Meditasjonssøndag 6
Helen Hägglund, Keep Shining 3
Cathrine Kvamme 4
Marte Kroken 2

kl. 17.00
Wenche Skavhellen 3
Ole Holmaas, Tankefelt terapi 6
Therese Marie Hussein 1

BarfotaOraklet
Jag lägger tarot, vägledning samt Börje ger energihealing. Vi har hantverk 

(egentillverkat), böcker, kortlek, husapoteket med salvor mm. 

www. BarfotaOraklet.se – Facebook og Instagram: BarfotaOraklet

Stand 31

Pure importPure import
pureempire.nopureempire.no

Stand 17

Prøv GRATIS i 2 uker

V
ER

D
IK

O
R

T Selvforsvar

Mestring

Helse
Gjelder ikke StrongFirst/Styrkerom*

907 902 82
post@bushido.no

Velkommen til å prøve Bushido Kampsportsenter gratis i 2 uker, 
helt uforpliktende!

Med dette kortet kan du ta med deg en venn, partner eller 
familiemedlem helt gratis.

*

Du melder deg i resepsjonen ved ankomst og 
starter 2 uker med fri trening hos oss. 
Velg i hele vårt kampsporttilbud.

Klipp ut og ta med _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       

Ottar A. Vassenden
Hovedinstruktør



Ellinor Markaskard
Ellinor var innlagt på sykehus for å ta en enkel operasjon. Ved en fatal feil fikk hun curacit intravenøst. 
Hun opplevde å gå ut av kroppen, og observerte hva som skjedde på operasjonsstuen. Videre gikk 
hun over i en annen dimensjon hvor hun møtte sine livsguider. Ellinor var uten surstoff, og fikk store 
skader. Hjelpeapparatet sa at skadene var for omfattende til at de lot seg reparere. 
– Skulle hun tro på dem og gi opp? 
– Hvem kunne hjelpe når hjelpeapparatet ikke var villige til det? 
– Hvilke valg hadde hun? 
–  Tale- og hukommelsessenteret hadde fått den største skaden. 

Hvordan bygge dette opp selv? 

Foredraget handler om hennes reise gjennom healing og terapi, mellom 
skader og håpløshet, til å få uventet hjelp. Ellinor viser hvordan livets 
utfordringer som sykdommer og alvorlige skader kan håndteres. Hvordan 
kan vi snu grusomheter om til perler og vekst? 
For mer informasjon: https://bokhandel.kolofon.no/b/etter-
mellomrommet

Ellinor inviterer videre til nettkurs som starter i høst/vinter som heter 
spiritualitet, personlig vekst og relasjoner. Her vil vi sammen dykke ned i 
spennende og livsnødvendige temaer som kjærlighet, indre barn, energier, 
healing, meditasjon, egenomsorg, livsoppgavene dine og helbredelse, for å 
nevne noen. Velkommen!

Stand 46

Mona Hansen: Medium – veiledning. 
Olaug Pauline Flister: Healer – veiledning – kort

Stand 44

Astrids Tarot 
Med klarsyn og Tarotkort gir jeg råd og finner jeg 
svar på det du lurer på. Er spesielt god på kjærlighet 
og relasjoner. 

Det er viktig for meg å følge de etiske 
retningslinjene innenfor alternativ behandling og 
samtaler. 

Gjennom livet har jeg opplevd at mennesker søker 
til meg når de har problemer og trenger råd, og da 
jeg oppdaget kortene ble de et fantastisk verktøy for 
meg. Folk nikket gjenkjennende til alt jeg fortalte, 
og jeg forsto at jeg hadde evner jeg ikke hadde visst 
om tidligere innenfor klarsyn og mediumskap. 

Kjent også som rådgiver hos Dinekspert.no 

Jeg gleder meg til å snakke med deg  

Hilsen Astrid – www.astridstarot.no

Stand 47

– fokus på ditt velvære
Vondt i rygg, nakke, skuldre eller føtter?
Prøv ny teknologi med kulde som lindrer, drenerer, revitaliserer og virker betennelsesdempende. Unik 
behandling med fantastiske resultater. Som Lock-foot teraput behandler jeg også det som kan være den 
underliggende årsaken til mange av muskel- og leddsmertene. Look-foot betegner en låsing/dysfunksjon 
i foten, og er en behandlingsmetode som retter opp i problemene denne låsningen har medført. Sjekk om 
du har Lock-foot. Gratis måling på stand.Jeg står klar til å hjelpe deg. 

Stand 49

Kristine Tuft – 
Tang og tare
Jeg heter Kristine, er 41 år og jeg har vært 
forhandler for Rain International frøbasert 
ernæring siden november 2020. 

Frønæring er høykonsentrert næring i smoothie-
konsistens, som blant annet inneholder 
kaldpressede svartfrø fra nigella sativa-planten 
og olje fra frøene. Ved å behandle frø på denne 
måten, får man ut næringen som ligger innkapslet 
i frøet. Alle produktene våre er økologiske, 
plantebaserte, glutenfrie, ikke gen-manipulert 
og veldig næringsrike. De kommer i små poser 
som er hermetisk lukket og som er enkle å 
frakte med seg både i vesken og i lommen.

Frønæring har gitt helsen min en skikkelig 
boost! Kom innom på standen, så skal du 
få en smaksprøve eller to. Vi sees der!

Stand 14

Tron Music – 
Konsert Bergen
Musikk for avslapning og velvære 
– Live konserter. Vi har musikk på 
CD, digitalt og «live»

Bli med på en magisk reise med 
musikken fra Tron Syversen og med 
den varme stemmen til Helene Edler! 

Tron har laget musikk for avslapping, meditasjon, yoga, 
massasje, søvn osv. i mere enn 20 år og de siste 12 årene 
med Helene som vokalist. 

Han har gitt ut mange album som selges over hele verden 
og holdt mange konserter rundt omkring. 

Med 24.000 månedlige lyttere på Spotify betyr at mange 
mennesker bruker musikken til å stresse ned.

De ga ut et album i mai «New 
Spring» som dere kan høre 
smakebiter fra på konserten(e).

Den lå på 2.plass av de 100 mest 
spilte på ZMR – Zone Music 
Reporter i mai 2022. Albumet er 
til salgs fysisk og digitalt til god 
messepris.

Velkommen til vår stand og/eller 
konsert!! – Vi gleder oss til å 
glede dere! 

Stand 32



Stand 52
Kim Standahl
Klarsynt Medium. Ved en konsultasjon med meg 
arbeider jeg ut fra kilden i meg selv. Jeg bruker 
ingen hjelpe midler. Jeg går inn på din energi og 
stiller meg åpen for det som vil komme. Jeg blir 
vist hele veien hva du trenger.

Jeg åpner opp underveis mens du prater med meg 
for at en helbredelse kan skje.

Jeg har mange års erfaring med det å hjelpe andre 
via tlf og behandlinger. Jeg brenner for å arbeide for fred for planeten og 
ta vare på miljøet. Hvis vi kan ta vare på miljøet og de rundt oss, så tar vi 
også vare på oss selv. På vårt eget initiativ må vi også ta ansvar for vårt 
eget liv og gå i dybden til våre egne problemer og finne en løsning, for 
det handler om selvutvikling, og bli fri fra byrdene som vi går og bærer på.

Jeg hjelper deg med dine mønstre og løser opp dine blokkeringer for at 
du skal kunne kjenne gleden av å leve. Jeg er opptatt av at du som kunde 
skal få den hjelpen du skal ha og at du skal finne din egen kilde og bli 
sterk, uavhengig og selvbevisst på hvilket valg du skal ta i livet. Jeg hjelper 
deg på veien til å nå det målet. Jeg har mange fornøyde kunder og har 
mange referanser.

Mitt navn er Kim Standahl. Jeg er en åpen kanal som jeg har vært hele 
mitt liv. Har kunnet fornemme andres tanker og følelser. Jeg er noe som 
kan kalles å være høysensitiv. Jeg fikk min store oppvåkning i 1997 der 
jeg fikk kontakt med engler og kosmiske vesener fra andre dimensjoner. 
Begynte med healing og behandlinger i 2005. Jeg har vært en del ute i 
media opp igjennom årene. Har tatt imot alle ulike typer mennesker og 
har vært borti det meste. Hos meg kan du åpne deg helt opp og være 
akkurat den du er. 

Jeg er født klarsynt og har tatt følgende kurs/utdannelser:
2005 Kanalisering Kurs
2006 Inka sjamanisme
2007 Theta healing terapeut 
og lærer

2012 Referansepunkt terapi
2013 Phyto sonus og Gem sonus
2014 Indre ro metoden.
2015 Innviet i deeksha healing 

På messen så tilbyr jeg iTeraCare Terapi, Tesla Wawes, Theta healing og 
Klarsynt reading. Jeg holder kurs og foredrag rundt omkring i landet. 

Stand 58

Indisk Emporium AS
Indian Concept Beauty Salon & Store

– Made in India! #denindiskebutikken – 
Besøk nettbutikk på indiske.com! 

Tverrgaten 13 – Marken 20 – Liamyrane 6 – 
https://www.indiske.com/

Stand 42–43

Anja Wroldsen 
Ulsmågvegen 19, 5424 Nesttun, Tlf: 93054024

Epost: anjawroldsen@gmail.com – Nettadresse: 
www.anjawroldsen.no 

Velværekonsulent, personlig veileder og intuitiv 
kunstner.

Eterisk oljemagi og hverdagslykke med naturlige 
eteriske oljer, naturlig hudpleie og velvære. 
Emosjonell healing og aromaterapi.

Stand 33

Camilla Ekelund
Klarsynt healer og medium

Stand 63

Foredrag om Medium / Klarsynthet  
av Therese Marie M. Hussein.

Vinneren av Jakten på den 6. sans. 
i 2009. Et foredrag der jeg snakket 
om forskjellig,som har med et 
Medium sin hverdag. På slutten lar 
jeg Åndeverden komme gjennom til 
noen av dere. Jeg kommer ikke til å 
ha Stand på Messen denne gangen. 
Så eneste måte å treffe meg på.



Øyvind Hæggernes – 
Nordhordalands Bibelsenter

Trenger du vite meningen?
Ønsker du å finne ut hvem du virkelig er?

Har du skjønt at livet er mer enn det vi ser?

Bibelen sier:  
«Du skal kjenne sannheten, og 

sannheten skal sette deg fri»
Stikk innom oss i løpet av denne helgen.

Stand 55 og 57

Carina Sethsson
Jag jobbar med ALTERNATIV FRISKVÅRD for både månniskor och djur. Vi behandlar allt vi får och kan behandla och jobbar utifrån NATIVE AMERICANS 
uråldriga visdom och låkande kraft. Att allt går att heala, laka och balansera upp igen. Våra kroppar kan bli friska igen om vi bara ger den tid till låkning. 

Jag arbetar med ett underbart hålsoteam som består av vår kunniga MEDICINMAN KEN, ANDLIGA LÅKARE ANDERS, BETTY SHINES SJÅL & 
VÅR ASIATISKA NATURLÅKARE/ AKUPUNKTOR. Varmt Vålkomna till oss for healing på plats eller for behandling.

Carina jobbar också med frekvensmaskiner både QRMA och AO SCAN som snabbt kan ge dig en bra bild over ditt hålsotillstånd.  
Hår ser du vad kroppen saknar i form av vitaminer och mineraler.

Carina har jobbat som MEDIAL VÅGLEDARE i 25 år, har privata tarotkurser och år aven forfattare. Vill du forboka din tid: Tel; 073 274 31 01

Stand 62

Stand 65
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Janne Viktil
Jobber med samisk helbredelse, kaldt læsing der hun hjelper folk med fysiske og psykiske problemer, dette er en arv fra sine 
forfedre. Hun er medium dvs har kontakt med mennesker og dyr på «andre siden» ,også dyretolk. Tar bort blokkeringer fra dette 
og tidligere liv. Fjern og nær husrens

FOREDRAG:
Forteller om sitt liv som samisk helbreder. Med demonstrasjon og kanalisering med folk fra salen.
Møt henne på stand nr 60 – Foredrag hver dag kl 13 

Stand 60



Bevissthetsvitenskap
David Storøy, Vedanta-veileder: Jeg veileder i livets kunnskap 
og visdom hvor man gransker ens erfaringer gjennom 
selvgransking og metodikk. Jeg vektlegger nødvendigheten 
av personlig vekst og følelsesmessig transformasjon for 
å se enhetsvisjonen klart, som gjør at vi kan bli modne 
og objektive. Modenhet gjør oss i stand til å takle våre 
begjær, vurdere situasjoner objektivt og til å gjøre passende 
handlingsvalg i vanskelige situasjoner og til å respondere 
effektivt til utfordringene livet gir oss. 

Stand 90
SEMINAR PÅ ALTERNATIV
MESSEN I BERGEN med 
Ole John  Jensen
Fredag 14. Oktober 2022, kl. 13.00
MORINGA: Moringa er omtalt som «Mirakel treet og Livets tre» i 
mange land i Asia og Afrika.
Moringa er også omtalt av The New York Times som det mest 

aktuelle kosttilskuddet i 2022. Moringas naturlige egenskaper 
med hele 46 antioksidanter og 36 betennelseshemmende virkninger gjør det til 
et meget potent tilskudd. Vi vet at de fleste sykdommer kommer fra betennelser i 
kroppen.
Ole Johnny Jensen har skrevet en bok om Moringas naturlige plass i det asiatiske 

og afrikanske kosthold samt Moringas effekt for oss i dag som et kosttilskudd.

Lørdag 15. Oktober kl.13.00
BIOHACKING (longevity): Bio-hacking er et av de begrepene som griper om seg 
for tiden. De store kjente navnene innen business og media kaster seg på denne 
trenden. Det finnes et utall av pod-kaster, seminarer osv. om dette fenomenet.
• Hva er egentlig bio-hacking?
• Hva er longevity?
• Hvordan fungerer det og hva kan jeg gjøre for å få del i dette?
Ole Johnny Jensen vil holde dette seminaret for å kunne svar på disse spørsmålene 
og belyse hvilke produkter som kan ha en positiv funksjon i denne prosessen.

Søndag 16. Oktober, kl. 13.00
IMMUNFORSVARET: Immunforsvaret vårt er noe av det viktigste vi bør fokusere 
på, det hjelper lite med det meste annet hvis ikke immunforsvaret virker.
• Hvordan virker immunforsvaret?
• Hva kan jeg gjøre for å styrke immunforsvaret?
• Hvilke produkter kan hjelpe oss i denne prosessen?
Ole Johnny Jensen vil holde dette seminaret for å kunne svar på disse spørsmålene 
og belyse hvilke produkter som kan ha en positiv funksjon i denne prosessen. 
Seminarene vil være på ca. 45 minutter og ha 15 minutter Q/A på slutten.
Ole Jonny Jensen er en etterspurt foredragsholder, han er bla. en av initiativ 

takerne til programmet Helseposten. Ole Johnny er også produktutvikler av 
kosttilskudd og har skrevet en bok om mirakeltreet Moringa. Benytt anledningen til 
å høre Ole Johnny på seminarer under alternativmessen. 

Besøk oss på vår stand 70, 72 og 74 for en helseprat og se våre 
produkter fra Bio Viking og Nature’s Grace

Stand 70, 72 og 74

Velkommen til Foredrag 
~ Spirituell Dating ~ 

med Naomi Sol 

Jeg har behandlet mennesker i over 20 år, og rundt 80 % har spurt etter en kjæreste eller venn, som også er åpen for det spirituelle. Dette gav meg sammen med guidene 
mine, et nytt arbeide som jeg gleder meg til å dele med dere.
I en sjel, i en menneskekropp, er det enorm kunnskap. Vi må kunne bringe frem det spirituelle inni oss, ut til den vi møter. Når noen tiltrekkes av vår aura åpnes det opp 
en spenningsenergi lik en magnet, og når hjertet rører på seg, blir det sterkere. Spørsmålet blir da, er dette en vennskapelig sjelevenn, eller kjæreste?
Visjonen for spirituell dating, er å hjelpe mennesker med å finne sin spirituelle venn eller kjæreste. Her vil vi legge vekt på genuinitet og matche sjeler med hverandre, 
basert på indre verdier og spirituelle bånd. Alle fortjener et møte med ekte kjærlighet, i livet her på jorden.
Spirituelldating.no – Starter opp 2. mars 2023 – Melder du deg inn før lanseringsdatoen, får du 4 mnd gratis medlemskap!
Velkommen til min verden i kjærlighet i spirituell dating

~ Naomi Sol ~

Velkommen til min verden i kjærlighet med SpirituellDating ~ Naomi Sol 
Bli kjent med hvordan Spirituelldating.no går frem i match-making prosessen og hva vi legger vekt 
på! Vi tar også opp hvordan guidene og hjelperne arbeider med de som skal møtes, som venner 
eller kjærester.
Ulike øvelser innenfor hjerte, sjel og øyne energier. 

Naomi Sol – Mail: vivi.henrud@spirituelldating.no

Velkommen til vår nye baby Spirituell Dating (Vi starter 2.3.23) Tilbud på stand: 4.mnd. gratis 
innmelding! Et medlemskap for venn eller kjæreste. Vi vil også holde ulike arrangementer: 
mingle, dater, turer og møtepunkter i Norge. Naomi Sol tilbyr i tillegg medlemmer privat 
matchmaking timer.
Vi i spirituelldating.no er opptatt av de Indre Verdiene i vår matchmaking. Vi skiller oss altså 
fra andre datingsider, ved at vi matcher partnere basert på indre verdier, sjel og hjerteenergi. På 
standen selger vi også hellige dråper for Gudommelig Utrensing og Kjærlighet. Velkommen til min 
verden i kjærlighet med Spirituelldating. Naomi Sol

** Vi har Foredrag kl 14:00 hver dag!

Foredrag med Naomi Sol
Naomi forteller om sitt liv som klarsynt og om hennes utdannelser innen mange typer 
healingsformer, både universelle, englehealing, rensing, krystall healing, kirurgisk healing, åndelig 
kunnskap m.m. Hun kan kommunisere med dine hjelpere og andre ånder på alle plan. Gir også 
råd og tips om fremtiden og din åndelige utvikling videre. Utfører også en traumebehanding, gir 
åndelige tegn og healing til frivillige. Velkommen! 

Board of Angela & Board of Angels Gems. 
Myke Englekurs som handler mye om å gi ut sannhet med ærlighet fra hjertet. Å gi ut en myk 
følelse av å holde om og gi en hellig omfavning av det man ønsker å jobbe med. Alle mottar en ny 
og vakker energi. Frivillige vil motta beskjeder og vi kjenner på energier fra mange guider med 
vinger. Velkommen! 

Board Of Knowledge 
Tegn av Kunnskap som gir åpninger og oppgraderinger 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. Med demonstrasjon. Gir healing og beskjeder til frivillige. Velkommen!

Mail: vivi.henrud@spirituelldating.no

Stand 56



Tarot kort og helhetsterapeut 
Jeg er 73 år gammel og har i 40 år drevet med reading og kanalisering og tarotkort m.m. 

Jeg er også healer, snakker med dyr og er utdannet helhetsterapaut. 
Jeg jobbet i flere år på spåkafeen i Oslo på 90-tallet og fikk gode tilbakemeldinger. 

Jeg har jobbet i flere år på messer i Oslo og Bergen. Jeg bor nå på sotra ved Bergen. 

Stand 71

Iren Naustdal 
Intuitiv klarsynt veiledning/Medium

Ærlig, konkret og treffsikker   –   Kanaliserer og leser energier

Stand 88

Marte Kroken
Spiritualistisk forbund

Stand 69

Ole Holmås
Tankefelt terapi

Stand 79

Størker Svendsen,
Bok, kurs om kjærlighet 

Solens forlag

Stand 87

Atle Berger 
crystaller og smykke (Ammifrej)

Stand 97–98

Naisha Sonet 
Forskjellige bilder

Stand 105–106–107

Anita Auestad
Healing / Kanalisering 

Stand 83



Steinmannen Engros
Steinmannen har stort utvalg av 
kvalitetsprodukter: 

• krystaller
• trommelstein
• slipt stein
• råstein
• armbånd
• smykker

• telysholdere
• lamper med mere
• for butikker
• nettbutikker
• Alternativsentre

Ta kontakt med: 
Steinmannen Freddy Larsen, 
Gamle Kongevei 3, 1712 Grålum
Mail: freddysteinmannen@gmail.com – Tlf. 90 02 17 45

Mitt navn er Monica Olsen  
 jeg driver med spirituell rådgiving

Healer renser hus minne 
forløsning kirugisk healing 

Stand 16

Fjordtang ønsker å inspirere 
flere til å bruke tang som en 

del av den daglige kosten. 
Tang er næringstett og inneholder vitaminer,  mineraler, 

omega 3 og essensielle aminosyrer og kan ha positiv effekt 
på helsen. Kom innom standen for en prat om tang!

Stand 1


