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Brande Helsemesse, Energien i Centrum 2017 

Den tredje i familien. Det bliver spændende, at 

levere denne messe i midt Jylland. 

Da det er første gang vi afholder Brande 

Helsemesse, er vi super glade for den tilslutning og 

imødekommenhed, der er blevet udvist fra alle 

udstillerne. Vi er oppe på 40 udstillere, 2 workshop 

og 15 foredrag. Vi ønsker jer alle velkommen og 

ønsker jer en dejlig messe. Det samme, ønsker vi alle de gæster, der besøger 

messen. Jeg håber I alle får en fantastisk messe. Jeg har kun et ønske, at vi kan 

gentage succes næste år. Velkommen til en forrygende weekend. 

KH Karen, Energien i Centrum 

 



Foredrag og workshop 

Lørdag – Smedjen 

11:00 til 11:45 - Maria Ploug – Skriften er sjælens spejl 

12:00 til 12:45 - Thomaas Apath Anglophil – Energi til krop og sjæl - EFT – et foredrag om  

   håndtering af kroppens energier!  

13:00 til 13:45 - Mikkel Spøer – FRANK kanaliseret 

14:00 til 14:45 - Irene Hestbech – Sjælsindsigt og selvhealing 

15:00 til 15:45 - Nanja Kreutz – Find personligheden ud fra ansigtet 

 

 

Lørdag – Foredragssalen 

11:00 til 11:45 - Bo Boilesen – Kærlighed parforhold og seksualitet  

12:00 til 12:45 - Merise McDowall – Magi med krystaller 

13:00 til 13:45 - Claus Pedersen – Har vi levet flere gange? 

14:00 til 14:45 - Nana Michelsen – Børn og søvn - hvordan kranio-sakral terapi kan hjælpe børn og  

   deres forældre 

15:00 til 15:45 - Karin Fogtman – Klang meditation og lydhealing 

 

 

Søndag – Smedjen 

11:00 til 12:00 - Marianne Høy Juul Jensen – Få mere energi og forstå din smerte 

12:30 til 14:00 - Cherie Chen – Workshop med Falun-gong 

 

 

Søndag – Foredragssalen 

11:00 til 11:45 - Ingeborg Hjortsballe – Få beskeder fra Englene 

12:00 til 12:45 - Thomaas Apath Anglophil – Solens horoskop 

13:00 til 13:45 - Nancy Fensman – Klarsyn og afdøde kontakt 

14:00 til 14:45 - Mikkel Spøer – Skab din egen virkelighed i glæde 

 



Stand Nr. 39 - Lørdag 
Smedjen 
Lørdag den 4. 11:00 – 11:45 
Maria Ploug 
mariaploug.dk 
Skriften er sjælens spejl 
Der stilles store krav til os 
mennesker i dag, både på arbejde og hjem-
me. 
Derfor kan det være en fordel, at kende sine 
styrker og svagheder – og på den måde kende 
sine muligheder. Skriftpsykologien har mange 
anvendelsesmuligheder. En analyse af hånd-
skriften kan være en god hjælp til at få en 
dybere indsigt i personlighed og psyke. Både 
voksne og børn kan have glæde af skriftanaly-
se. Maria Ploug kan også hjælpe børn med 
psykiske fortrængninger og dårligt selvværd 
gennem analyser af deres tegninger. 
For voksne kan analysen være behjælpelig 
med problemer i parforholdet, eksamens-
angst eller med at synliggøre kriser og sorg. 
 
 
Stand Nr. 43 
Smedjen 
Lørdag den 4. 12:00 – 12:45 
Thomaas Apath Anglophil 
apath.dk  
Energi til krop og sjæl - EFT – 
et foredrag om håndtering af kroppens 
energier! 
Mennesker i den vestlige verden, har ikke 
forstået forbindelsen mellem følelser og 
energi i kroppen og det betød, at de ikke var 
opmærksom på de mange råb om hjælpe 
„signaler“ der var og som stress signalerer 
hele tiden. Moderne energi arbejde, hvor EFT 
er et eksempel og en god introduktion, foku-
serer specielt på energi i kroppen, fordi vi ved 
at igennem EFT kan vi opleve at energien 
vokser. Vi oplever at vore følelser kan dæm-
pes eller afbalanceres, vi oplever også at 
vores måde at tænke på bliver meget klarere 
og at ikke kroppen bliver stærkere, men vores 
fremtoning styrkes. 

Stand Nr. 46 - B 
Smedjen 
Lørdag den 4. 13:00 – 13:45 
Mikkel Spøer 
Spøer-Coaching.dk 
FRANK kanaliseret 
FRANK er navnet på den 
bevidsthed jeg kanaliserer. De giver på hjælp 
til praktiske udfordringer, mentale udfordrin-
ger såvel som svar på større spørgsmål. 
De vil starte ud med at snakke til jer og deref-
ter vil der for dem der har lyst, være mulig-
hed for at stille spørgsmål. 
 
Stand Nr. 50 - B  
Smedjen 
Lørdag den 4. 14:00 – 14:45 
Irene Hestbech 
one3.dk  
Sjælsindsigt og selvhealing 
Vejen til livsglæde skabes gennem kontakt og 
flow med sjælen. 
Du bliver guidet til sjælskontakt og healing. 
 
Stand Nr. 12  
Smedjen 
Lørdag den 4. 15:00 – 15:45 
Nanja Kreutz 
nanjakreutz.com  
Find personligheden ud fra 
ansigtet 
Mulighed for at få et indblik i, hvad vores 
ansigt fortæller os. Hvad vil du få ud af det? 
Få et indblik i betydningen af nogle af de 
ansigtsudtryk, vi alle laver hver dag. Hvad 
fortæller de om vores følelser. 
Få indblik i betydningen af nogle af de karak-
tertræk vi har i ansigtet. Hvad fortæller de 
om vores personlighed. Hvad fortæller de om 
de tankemønstre og handlemønstre, der er 
med til at styre vores dagligdag. 
Gennem visning af billeder af forskellige 
ansigter, vil du få et indblik i, hvordan du kan 
se på dit eget ansigt på en ny måde. 
Få en større forståelse for personerne i din 
familie, på arbejdet, i din omgangskreds. 

http://www.mariaploug.dk/
http://www.apath.dk/
http://www.spøer-coaching.dk/
http://www.one3.dk/
http://www.nanjakreutz.com/


Stand Nr. 11 
Foredrags salen 
Lørdag den 4. 11:00 – 11:45 
Bo Boilesen  
livetsskole.info  
Kærlighed parforhold og 
seksualitet 
Hvordan får vi bedst kærligheden, parforhol-
det og seksualiteten til at fungere? Hvad er 
kærlighed egentlig? Hvorfor bliver så mange 
ægteskaber opløst?  Hvordan får alle et godt 
sexliv? Disse mange spørgsmål bliver belyst 
ud fra videnskabelige undersøgelser, psyko-
logiske betragtninger og forklaret fra den 
danske forfatter Martinus dybe intuitive 
indsigter som forklare det han kalder polfor-
vandling. 
 
 
 
Stand Nr. 09 
Foredrags salen 
Lørdag den 4. 12:00 – 12:45 
Merise McDowall 
merise-mcdowall.com  
Magi med krystaller 
Kom og lær, hvordan du kan skabe magi i din 
dagligdag med krystaller. Magien opstår, når 
du sætter krystallernes energier i gang på en 
måde, så de effektivt hjælper dig med at 
manifestere dine mål. Dette forudsætter, at 
du har kendskab til en række redskaber, som 
langt fra er begrænset til at putte en krystal i 
lommen. 
Under foredraget vil du således høre om 
krystalessenser - hvordan man gør, og ikke 
mindst hvad du for alt i verden IKKE må gøre, 
og jeg afslører hemmeligheden bag kry-
stalgrids - hvorfor og hvordan de virker (for 
det gør de i højeste grad!). Vi kommer også 
ind på intuition, som er hovednøglen til kry-
stalmagi, og vi undgår nok heller ikke at run-
de emnet, hvordan du kan placere eller bære 
dine krystaller alt efter dine mål. 
 
 

Stand Nr. 40 
Foredrags salen 
Lørdag den 4. 13:00 – 13:45 
Claus Pedersen 
livsvejviser.dk  
Har vi levet flere gange? 
Har vores sjæl været her før? 
Påvirker det vores nu liv, hvad der tidligere er 
sket? Er det vores kropsceller, sind eller sjæl 
der bærer videre på traumer, overgreb, såre-
de følelser og chok.  
Claus Pedersen arbejder dagligt med regres-
sion, det at føre en person tilbage til en ople-
velse der har sat dybe spor, her forløses 
blokeringen ved at gøre historien færdig, 
både følelses- og bevidsthedsmæssigt. Den 
angst knude der har sat sig, slipper så. 
 
 
 
Stand nr. 47 
Foredrags salen 
Lørdag den 4. 14:00 – 14:45 
Nana Michelsen 
nanamichelsen.dk  
Børn og søvn - hvordan kra-
nio-sakral terapi kan hjælpe børn og deres 
forældre 
Foredraget handler om børns søvn: søvnbe-
hov, søvncyklus og søvnproblemer. Når børn 
har søvnproblemer kan det være en reaktion 
på overvældende indtryk. Nye indtryk, for 
mange indtryk, som barnet ikke er i stand til 
at bearbejde endnu.  Så hvis dit barn lige er 
startet på noget nyt, fx vuggestue eller bør-
nehave, så kan det være, at der kommer en 
reaktion fx med angstanfald eller en slags 
mareridt (natteterror), hvor du ikke kan 
komme i kontakt med dit barn. Det græder og 
skriger og er tydeligvis bange. Og du kan ikke 
hjælpe og er magtesløs, mens hele familien 
vågner igen og igen – hver nat. Her kan kra-
nio-sakral terapi måske hjælpe. 
 
 
 

http://www.livetsskole.info/
http://www.merise-mcdowall.com/
http://www.livsvejviser.dk/
http://www.nanamichelsen.dk/


Stand Nr. 26 
Foredrags salen 
Lørdag den 4. 15:00 – 15:45 
Karin Fogtman 
karinfogtmann.dk 
Klang meditation og lydhealing 
Du får mulighed for at fordybe dig i den 
guidede meditation, hvor jeg bruger lyde fra 
krystal og klangskåle, gong, chimes mm. efter 
meditation vil der være enkelte demonstrati-
oner af lydhealing og den unikke måde lyd og 
clairvoyance kan bruges. Hvis stemningen er 
til det gir vi den gas med fælles vokal lydhea-
ling til sidst. Karin Fogtmann er uddannet 
klang terapeut og har arbejdet med meditati-
on de sidste 33 år. 
 
 
Stand Nr. 29 
Smedjen 
Søndag den 5. 11:00 - 12:00 
Marianne Høy Juul Jensen 
de7ting.dk  
Få mere energi og forstå din 
smerte 
Hør hvordan du kan overskue dine dage når 
du lever med daglig smerter. Så du får mere 
overskud til dig selv, din familie, venner og 
arbejde. 
Du får redskaber med dig hjem som er med 
til, at fjerne de negative påvirkninger dine 
smerter giver dig. (Husk papir og skriver) Jo 
mere du deltager, jo mere får du med her fra. 
Jeg lægger op til dialog. 
Vi kommer omkring: 

 Livshjulet, (Hvor er dit fokus lige nu og 
hvad ønsker du at have fokus på). 

 Kommunikation. 

 Nye overbevisninger. 

 Finde dine resurser og får dem sat i spil. 
Så vil du lære, at se anderledes på dine smer-
ter. Se hvor meget dine tanker påvirker din 
krop, samt hvordan du kan ændre dine tan-
ker. Så kom og vær med i workshoppen. 
Glæder mig meget til at snakke med dig. 
De bedste tanker Marianne Høy 

Stand Nr. 07 
Smedjen 
Søndag den 5. 
12:30 - 14:00 
Cherie Chen 
falundafa.org 
Workshop med Falun-gong 
En traditionel meditationsmetode og selv-
kultivering baseret på SANDHED GODHED 

TOLERANCE (真 善 忍). 
Falun Dafa, også kendt som Falun Gong, er en 
avanceret højniveau traditionel kinesisk 
meditationsøvelse, der består af fire rolige 
øvelser og en siddende meditation. Ud over 
øvelserne lægger Falun Dafa vægt på selv-
kultivering ved at følge de universelle prin-
cipper: Sandhed, Godhed og Tolerance. Gen-
nem denne proces højnes ens “hjerte-sind” 

natur, kendt på kinesisk som ‘心性’ (xinxing). 
 
Falun Dafa hjælper med: 

 Reducere og afhjælpe stress 

 Forbedre ens fysiske og mentale helbred 

 Give mere energi 

 Opnå visdom og harmoni 

 Og så meget mere at udforske 
 
Al Falun Dafa-undervisning er gratis. Alle kan 
lære og udøve denne praksis uanset alder, 
kultur og baggrund. Der er ingen specielle 
åndedrætsmetoder og ingen tidligere erfaring 
er nødvendig. Der er over 100 millioner men-
nesker i over 110 lande, der øver Falun Dafa, 
og hovedteksten Zhuan Falun er blevet over-
sat til over 40 sprog. 
I workshoppen tilbyder vi introduktion om 
Falun Dafa kultivering og øvelse, sammen 
med en demonstration og instruktion til de 
fem sæt lette øvelser i Falun Dafa. 
Kom og vær med, lær mere om Falun Dafa og 
øvelserne, og nyd denne smukke og fredfyld-
te øvelse. 
 
 
 
 

http://www.karinfogtmann.dk/
http://www.de7ting.dk/
http://www.falundafa.org/


Stand Nr. 25 - søndag  
Foredrags salen 
Søndag den 5. 11:00 – 11:45 
Ingeborg Hjortsballe 
den6sans-vejle.dk 
Få beskeder fra Englene 
Ingeborg Hjortsballe giver 
beskeder fra englene til så mange som mu-
ligt. De får dig til at huske, hvem du er. Du 
kan få at vide hvor du er lige nu, hvorfor du 
har det, som du har det, hvad du skal lære af 
situationen og hvordan du kommer videre. 
Der vil også være mulighed for at stille 
spørgsmål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand Nr. 43 
Foredrags salen 
Søndag den 5. 12:00 – 12:45 
Thomaas Apath Anglophil 
apath.dk  
Solens horoskop 
De tekniske fremskridt har gjort det mulig at 
arbejde med astrologien på en ny måde. 
Solens horoskop handler om den del af de 
astrologiske muligheder, som har været 
overset i mange år. Jeg har gennem de sidste 
20 år studeret netop denne del. For 7 år siden 
udgav jeg min første bog (det sideriske solar-
horoskop) om solar astrologi som det hedder 
på fagsprog.  Når solen vender tilbage til sit 
udgangspunkt dannes der et nyt horoskop. 
Horoskopet fortæller om dine muligheder og 
det udgangspunkt du har i det aktuelle solar. 
Der er naturligvis mulighed for spørgsmål. 
 
 

Stand Nr. 18 
Foredrags salen 
Søndag den 5. 13:00 – 13:45 
Nancy Fensman 
balancehuset-vejen.dk 
Klarsyn og afdøde kontakt 
Jeg arbejder med healing, 
klarsyn og afdøde kontakter, som jeg har 
gjort i en del år og løbende udviklet mine 
synske evner. I min spirituelle healing bruger 
jeg Kristus energi og får hjælp af guider, engle 
og åndelig læger. 
Jeg sætter mennesket i balance både fysisk 
og psykisk, så de får jord forbindelse. Jeg 
bruger mine evner til kanalisering og klarsyn, 
afdøde kontakter, hvis personen har ondt i 
livet eller en sorg, der ikke er bearbejdet. 
Desuden har jeg 3 åndelig læger til at guide 
mig til Æteriske indgreb (åndelig operatio-
ner). 
 
 
 
 
 
Stand Nr. 46 - B 
Foredrags salen 
Søndag den 5. 14:00 – 14:45 
Mikkel Spøer 
Spøer-Coaching.dk 
Skab din egen virkelighed i 
glæde 
Lær metoder til at ændre den energi du lever 
i – dette afgør nemlig de tanker, følelser og 
handlinger der naturligt kommer til dig. Lige-
som det afgør den påvirkning du har på dine 
omgivelser og hvad du tiltrækker ind i dit liv.  
Her arbejder vi med din forestillingsevne og 
intuition til at ændre den energetiske tilstand 
du befinder dig i. Redskaber du kan bruge alle 
steder på alle tidspunkter, til at opløfte dig 
selv og ofte også folk omkring dig. 
 
 

 

Vejle Helsemesse 

Energien i Centrum 

D. 3/3 og 4/3 2018 

http://www.den6sans-vejle.dk/
http://www.apath.dk/
http://www.balancehuset-vejen.dk/
http://www.spøer-coaching.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 03 
Balance & Velvære 
Fedtprocents-målinger, dialog i 
vejledning af sund livsstil. Produk-
ter af MOL&B Hudplejeserie. 
Susanne Jakobsen 
21 67 70 63 
www.facebook.com/balanceogvelvaere  

Stand Nr. 04 – 05 
Medicinhjulet 
Drømmefangere, Indiansk håndværk, Røgelse (hvid 
salvie) og vores helt egen 
specialte, kom og smag 
Søren Schjerbeck 
30 44 71 00 
www.shamanshoppen.dk 

Stand Nr. 06 
Jordstrålecentret 
Vi tilbyder jordstråle opmåling af 
dit hus 
 
 
Kurt Bertelsen 
40 17 42 59 

Stand Nr. 07 
Falun Dafa 
Falun Gong øvelser 
og meditation 
 
Cherie Chen 
60 57 59 99 
www.falundafa.org 

Stand Nr. 09 
En verden med krystaller 

Krystalkurser, krystaluddannel ser, 
krystalreadings og krystalgrids.  
Mød Krystalforeningen Dan mark.  
Merise McDowall 
20 72 75 78 
www.merise-mcdowall.com 

Stand Nr. 10 - A 
Sanserier  
Engle, alfer og andre magiske 
væsner lavet af kartet uld, farvet 
med økocertificerede farver. 
Rie Jacobsen 
29 26 33 06 
www.sanserier.dk  

Stand Nr. 10 - B 
Astrid Munck 

Spirituel glaskunst og smykker. 

 
Astrid Munck 
21 44 57 18 
info@astridmunck.dk  
www.astridmunck.dk 

Stand Nr. 11 
Livets Skole i åndsvidenskab  
Det Tredie Testamente, Martinus 
åndsvidenskab – alkærlighedens 
videnskab. 
Bo Boilesen  
20 15 78 11 
www.livetsskole.info 

Stand Nr. 12 
Nanja Kreutz 
Ansigtet viser vores personlighed.  
Bliv bevidst om dine egne tanke- 
og handlemønstre. 
Nanja Kreutz 
21 32 25 33 
www.nanjakreutz.com  

Stand Nr. 13 
Farve terapi 
Farveterapi, Colour Mirrors er et 
farveterapi system, som spejler 
dig lige nu og her. 
Pia Rosenfell 
20 64 00 63 
www.farve-terapi.dk  

Stand Nr. 14  
Josepf Acuña Challco  
Sten, Krystaller og Inka smykker. 
 
 
 
Josepf Acuña Challco 
Josacha0678@gmail.com 

Stand Nr. 15  
Helse Universet  
Hudpleje produkter fra MOL&B og 
støtte bind fra bamboo proo. 
 
Karen Bolette Pedersen 
28 30 22 48 
www.helseuniverset.dk  

http://www.facebook.com/balanceogvelvaere
http://www.shamanshoppen.dk/
http://www.falundafa.org/
http://www.merise-mcdowall.com/
http://www.sanserier.dk/
mailto:info@astridmunck.dk
http://www.astridmunck.dk/
http://www.livetsskole.info/
http://www.nanjakreutz.com/
http://www.farve-terapi.dk/
http://www.helseuniverset.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 16 - 17 
Magnetix 
Magnet smykker 
 
 
 
Maybritt Christensen 
27 39 74 66 

Stand Nr. 18 
Balancehuset 
Healing - Æterisk indgreb- klarsyn-
afdøde kontakter 
 
Nancy Fensman  
51 32 64 30 
www.balancehuset-vejen.dk 

Stand Nr. 19 - lørdag 
Maria Ploug 
Grafologi 
Skriften fortæller hvem du er…  
Diplom-grafolog og Skriftpsykolog 
Maria Ploug 
20 27 63 44 
www.mariaploug.dk 

Stand Nr. 19 - søndag 
Healing og håndlæsning 
Håndlæsning 
 
 
Birte Skov Olesen 
30 33 58 16 
www.birteolesen.dk 

Stand Nr. 20 
Sonja Lucien 
Sjælstegninger med clairvoyante 
budskaber. 
 
 
Sonja Lucien 
www.sonjalucien.com  

Stand Nr. 21 
Lone Matine 
Clairvoyance - Medie - Reiki healer 
 
 
Lone Matine 
22 91 09 46 
www.lonematine.dk 

Stand Nr. 25 - søndag 
Den 6. Sans 
TFT, Metasundhed, Engleterapi, 
Clairvoyance, Spirituelle rejser og  
Engle Terapeut Uddannelse 
Ingeborg Hjortsballe  
51 60 06 06 
www.den6sans-vejle.dk 

Stand Nr. 26 
Karin Fogtmann 
Klang terapi, Meditation og 
Aura tegning. 
 
Karin Fogtmann 
25 75 00 69  
www.karinfogtmann.dk 

Stand Nr. 27 
 
Energetix Magnetsmykker 
 
 
 
Ellen Pedersen 
61 37 88 37 

Stand Nr. 28 
Martin Christensen 
Ved du om din fiskeolie virker? 
Min gør. Kom og få en smagsprøve 
på standen. Den sunde fiskeolie. 
 
Martin Christensen 
40 89 26 52 

Stand Nr. 29 
De7ting 

Lær at slip dine begrænsninger og 
opnå det du ønsker. 
Smertecoach  
Marianne Høy Juul Jensen 
20 34 80 87 
www.de7ting.dk 

Stand Nr. 30 - A 
Klinik Body & Health 
Klangterapi, lydterapi, body sds, 
reiki healing, TFT. 
 
Ulla Schrøder 
21 27 00 37 
www.bodyandhealth.dk  

 

http://www.balancehuset-vejen.dk/
http://www.mariaploug.dk/
http://www.birteolesen.dk/
http://www.sonjalucien.com/
http://www.lonematine.dk/
http://www.den6sans-vejle.dk/
http://www.karinfogtmann.dk/
http://www.de7ting.dk/
http://www.bodyandhealth.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 30 - B 
Livsrosen 
Håndlæsning. 
Blindtegning. 
Access Bars. 
Marianne Nielsen 
61 16 20 05 
www.livsrosen.dk  

Stand Nr. 31 - A 
Rochester Ginger 
Smagsprøver og 
salg af Rochester 
Ginger – ingefærdrik. 
Karen Knudsen 
26 70 39 76 
www.kkhealing.net 

Stand Nr. 31 - B 
ORGANO GOLD  
Basisk Kaffe og The produkter 
tilsat økologisk Ganoderma  
Lucidum svamp 
Karen Knudsen 
26 70 39 76 
www.kkhealing.net 

Stand Nr. 31 - C 
KK Healing og Terapi  
D-Tox udrensning 
 
 
Karen Knudsen 
26 70 39 76 
www.kkhealing.net 

Stand Nr. 32 
Forever Living  
Forever Living Forhandler 
 
 
Arne Møller Rasmussen 
53 34 60 00 
www.myaloevera.dk/jylland 

Stand Nr. 33 
ASEA 
Salg af ASEA. 
Info om ASEA og Redox 
signalmolekyler. 
Keld & Elna Roed 
61 11 20 32 
www.keld.teamasea.com 

Stand Nr. 34 
Solvækst  
Pædagogisk healings massage til 
børn. spirituelt healing til voksne. 
Salg af sten og krystaller. 
Sanne Carstensen 
60 88 58 45 
www.solvaekst.dk  

Stand Nr. 35 
Bent Olesen 
Spirituel livsstilskonsulent, Hea-
ling, Lydhealing, Klarsyn, Kanalise-
ret clairvoyance 
 
Bent Olesen 
52 65 41 21 

Stand 36 
Bøn og tro 
Hos Herren en Livets Kilde, i dit lys skuer vi lys. 
Samtale og helbredende bøn. 
Jesus er vejen, sandheden og Livet. 
Anette Bertelsen 
22 33 05 05 
www.gallerianet.dk  

Stand Nr. 38  
Ejstrupholm Helsehus 
Zoneterapi, Massage, Aku-
punktur, Kranio-sakral teknik 
4 behandlere på standen 
Lise-Lotte Simonsen 
27 28 78 12 
www.ejstrupholmhelsehus.dk 

Stand Nr. 40 
Livsvejviser 
Fortælling om regression og trance 
Der tolkes også tarotkort på stan-
den. 
Claus Pedersen 
40 11 75 73 
www.livsvejviser.dk  

Stand Nr. 43 
Oriato 
Arbejder med ny tids siderisk 
astrologi og healing. 
 
Thomaas Apath Anglophil 
51 25 10 84 
www.apath.dk  

 

http://www.livsrosen.dk/
http://www.kkhealing.net/
http://www.kkhealing.net/
http://www.kkhealing.net/
http://www.myaloevera.dk/jylland
http://www.keld.teamasea.com/
http://www.solvaekst.dk/
http://www.gallerianet.dk/
http://www.ejstrupholmhelsehus.dk/
http://www.livsvejviser.dk/
http://www.apath.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 45 
I kærlighedens lys 
Personal power healing, 
Aura clairvoyance, 
Reiki healing,  
Palle Baldal 
23 93 84 15 
www.ikaerlighedenslys.dk 

Stand Nr. 45 
I kærlighedens lys  
Reiki healing, Stenformation,  
Soul body fusion 
 
Sussan Jelena Baldal 
23 93 84 15 
www.ikaerlighedenslys.dk 

Stand Nr. 46 - A 
Abbsolutely FUN Energy 
Få hævet din vibration og få mere 
flow i livet. 
 
Lea Philip 
25 21 66 62 
www.LeaPhilip.dk  

Stand 46 - B 
Coaching og kanalisering 
Få indsigt i dig selv, 
giv slip på blokeringer 
 
Mikkel Spøer 
28 37 41 44 
www.Spøer-Coaching.dk 

Stand Nr. 47 
Nana Michelsen 
Kranio-sakral terapi. 
Øreakupunktur.  
Healing. 
Nana Michelsen 
25 21 06 75 
www.nanamichelsen.dk  

Stand Nr. 48 
Hans Floutrup 
Designer Hans Floutrup har 
skabt Lotussengen fra vision til 
møbel.  
 
Hans Floutrup 
21 91 88 46 

Stand Nr. 49   
Vera’s Univers 
Reiki healing, krystal- og farvete-
rapi. Salg af krystalsmykker. 
Rensning huse og ting for dårlige 
energier.  
Vera Thostrup 
53 56 10 08 

Stand Nr. 50 - A 
Astro-Design 
GRATIS Tens smertebehandling. 
Års og fødselshoroskop. 
Erik Rørholm Larsen 
86 83 60 39 
www.astro-design.dk 
www.aktivamesser.dk  

Stand Nr. 50 - B 
One3 
Find din Sande Livskraft og 
helbred dig selv 
 
Irene Hestbech 
21 72 55 12 
www.one3.dk 

Rum 4 
Bergljot  
Diverse print og nogle få malerier. 
 
 
Nik Okkels 
52 65 26 26 
www.digitalmuseum.dk 

 

http://www.ikaerlighedenslys.dk/
http://www.ikaerlighedenslys.dk/
http://www.leaphilip.dk/
http://www.spøer-coaching.dk/
http://www.nanamichelsen.dk/
http://www.astro-design.dk/
http://www.aktivamesser.dk/
http://www.one3.dk/
http://www.digitalmuseum.dk/
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