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 Velkommen til Horsens Helsemesse 2017 

Så er Horsens Helsemesse blevet 4 år gammel. Som tiden dog 

går. Atter i år har vi en rigtig fin tilslutning af udstillere. Igen er 

der en blanding af nye som kendte udstillere. Sidste års messe 

blev noget af en prøvelse.  Der var 9 udstillere der meldte 

afbrud på grund af sygdom få dage før og på selve messen. 

Men vi overlevede og havde en fantastisk dejlig messe med 

utrolig høj energi og godt humør. Der var lige godt 700 

gæster, der fik en god oplevelse.   

I år har vi besøg af Christian Viborg, klarsyn og Søren Hauge, 

SoulFlow om lørdagen. Ingeborg Hjortsballe, engle beskeder og Christian Sejr, klarsyn om 

søndagen.  Der er 60 udstillere, nye - blandet med gamle kendinge. 30 foredrag, workshop, 

meditation, og gudstjeneste fordelt på 4 sale. 

En skøn blanding som I kan få fornøjelsen af på messen.  

Energien i Centrum har overtaget Brande Helsemesse fra Erik Rørholm. Det takker vi ham for. 

Brande den 4-5. november 2017  

Vejle den 3-4. marts 2018 

Horsens den 1-2. september 2018 

Velkommen til en forrygende weekend. 

Karen, Energien i Centrum   



Foredrag lørdag 

 

Lørdag – Teatersalen 

11:00 til 12:00 - Søren Hauge – Venskab med dig selv gennem SlowFlow 

13:00 til 15:00 - Christian Viborg – Klarsyn - i selskab med ånderne 

15:30 til 16:30 - Karin Fogtman – Klang meditation 

 

Lørdag – Rum 3 

10:30 til 11:15 - Nancy Fensman – Klarsyn og afdøde kontakt  

11:30 til 12:15 - Tatiana Grujevsky – Akupunktur (akuNova) 

12:30 til 13:15 - Birgitte Lystlund – Himlens engle og budskaber 

13:30 til 14:15 - Kaj Larsen – Astrologi - Lad lyset få plads i vores fremtid 

14:30 til 15:15 - Vibeke og Anja – Klarsynsdemonstration 

15:30 til 17:00 - Christian Sejr – Håndlæsning 

 

Lørdag – Gym 1 

11:00 til 12:00 - Cherie Chen - Workshop med Falun-gong 

12:30 til 13:30 - Horsens Valgmenighed og I Mesterens lys – Nadvergudstjeneste med skriftemål 

14:00 til 15:00 - Amma Danmark – Meditation - En usædvanlig stærk kærlighedsenergi - kom og  

                             lad dig hjerte blive berørt 

15:30 til 16:30 - Bo Boilesen – Kærlighed parforhold og sexualiet - set i lyset af Martinus  

  åndsviden-skab, Det Tredie Testamente 

 

Lørdag – Gym 2 

10:30 til 11:15 - Erika Hansen – Håndlæsning og blindtegning 

11:30 til 12:15 - Nik Okkers – Den norske afdøde billedkunstner Bergljot og malerier 

12:30 til 13:15 - Maria Ploug – Skriften er sjælens spejl 

13:30 til 14:15 - Jens Jørgen Nielsen – Angst og fobier 

14:30 til 15:15 - Claus Pedersen – Ånd og Stof 

15:30 til 16:15 - Lyt til Jesus – Forbønnens enorme kraft 



Foredrag søndag 

 

Søndag – Teatersalen 

11:00 til 12:00 - Ingeborg Hjortsballe – Få beskeder fra englene 

13:00 til 15:00 - Christian Sejr – Klarsyn 

 

 

Søndag – Rum 3 

11:00 til 11:45 - Liz Pedersen og Christina Andersen – Galaktiske bevidstheds-healinger, Stjerne- 

  folk og vibrations sundhed.  

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

13:00 til 13:45 - Nanja Kreutz – Find personligheden ud fra ansigtet 

14:00 til 14:45 - Bjarne Hansen – Hvad hvis du fik 3 ønsker fri 

15:00 til 15:45 - Ageha Prem – Få traumer og stress ud af din krop, -  på den naturlige måde 

 

Søndag – Gym 1 

10.30 til 11.30 - Amma Danmark – Lær at meditere 

12:00 til 13:00 - Horsens Valgmenighed og I Mesterens lys – Nadvergudstjeneste med skriftemål 

13:30 til 14:30 - Cherie Chen – Workshop med Falun-gong 

14.45 til 15.30 - Berit Hedegaard – På kærlighedens alter 

 

 

 

Søndag – Gym 2  

10:30 til 11:15 - Marianne Høy Juul Jensen – Få mere energi og forstå din smerte 

11:30 til 12:15 - Martin Hejlesen Jensen – Kroppens Celler Husker Alt – lyt til dem og gør dig selv 

                             rask 

12:30 til 13:15 -  

13:30 til 14:15 - Johnny Tromborg – Guidet trommerejse 

14:30 til 15:15 - Govinda Consult – Vi kan ikke leve uden lys 



Teatersalen 
Lørdag den 2.  
Kl. 11:00 - 12:00 
Søren Hauge 
soulflow.nu  
sorenhauge.com 
Venskab med dig selv gen-
nem SoulFlow 
Er du undertiden din egen værste modstan-
der og modarbejder dig selv, når du vil skabe 
ændringer i dit liv? 
Oplever du sider i dig selv, der er i indbyrdes 
konflikt? Og kender du det, at ændringer til 
det bedre, falder tilbage til tidligere dårlige 
mønstre? Måske oplever du at kriser dukker 
op i nye forklædninger? Eller måske kunne du 
bare tænke dig at opdage en ny vej til bedre 
vækst, som er holdbar og transformerende. 
Du kan skabe et helt nyt, glædesfyldt samar-
bejde med alle aspekter af din natur, så vi 
ikke gentager mislyde, men får hele dit orke-
ster til at spille meget bedre. Du kan blive dit 
eget livs dirigent på en helt ny måde. Det er 
ikke et smart trick, og det kan ikke gøres med 
et fingerknips, men der findes en metode, 
som har forbløffende, dybtgående og vedva-
rende virkninger. 
SoulFlow Metoden er både en livsfilosofi og 
et praktisk redskab. Den er et multidimensio-
nalt værktøj, som helt enkelt kan ændre 
vores liv. Den sætter en ny dagsorden, som 
muliggør at du kan skabe kærligt samarbejde 
mellem dit bevidste, underbevidste og over-
bevidste selv. Det vil hjælpe dig med at leve i 
dynamisk helhed, både i forhold til dig selv og 
verden. Du integrerer og heler de aspekter i 
dig selv, som har været blokerede, konflikt-
fyldte, adskilte og splittede, og du får din 
underbevidsthed til at samarbejde og blive en 
partner, i stedet for en modstander. 
 
 
 
 
 
 

Teatersalen 
Lørdag den 2.  
Kl. 13:00 - 15:00 
Christian Viborg 
christianviborg.dk  
Klarsyn - i selskab med ån-
derne 
Christian Viborg fortsætter succesrækken af 
klarsyn. Han vil bringe os tættere på den 
åndelige verden og på denne måde videre 
bringe beskeder og beskrivelser til publikum 
fra "afdøde" familie og venner fra den åndeli-
ge verden. Efterfølgende er der clairvoyante 
beskeder til deltagerne. Christian forstår at 
formidle med stor præcision, kærlighed, alvor 
og humor. Christian Viborg arbejder som 
clairvoyant medium med base i Århus. Han 
arbejder med rådgivning, foredrag, work-
shops, retreats, mediumship-udvikling og 
cirkelarbejde. Han afholder klarsyn over hele 
Danmark, i Norge og England. 
 
Stand Nr. 43 
Teatersalen 
Lørdag den 2.  
Kl. 15:30 - 16:30 
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 meditation de sidste 33 
år 
 
 
 
 
 
 

Horsens Helsemesse 

Energien i Centrum 

D. 1/9 og 2/9 2018 

Brande Helsemesse 

Energien i Centrum 

D. 4/11 og 5/11 2017 

http://www.soulflow.nu/
http://www.sorenhauge.com/
http://www.christianviborg.dk/
http://www.karinfogtmann.dk/


Stand Nr. 07 
Rum 3 
Lørdag den 2.  
Kl. 10:30 - 11:15 
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 er ikke er bearbejdet. 
Desuden har jeg 3 åndelig læger til at guide 
mig til Æteriske indgreb (åndelig operatio-
ner). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 05 
Rum 3 
Lørdag den 2.  
Kl. 11:30 - 12:15 
Tatiana Grujevsky 
tatiklinik.dk  
Akupunktur (AcuNova) 
Hvad er akupunktur? 
Akupunktur er ikke bare akupunktur. TCM - 
traditionel kinesisk akupunktur - er den mest 
kendte metode, da den har været her længst, 
omkring 5 tusinde år. Den er specielt effektiv 
til at behandle visse kroniske sygdomme samt 
skabe balance i meridianbanerne. 
Når det er så sagt, findes der en del nye 
akupunktur metoder, som har vist sig at være 
langt mere effektive til mange lidelser, som 
smerter, sportsskader, øjensygdomme og 
nogle andre problemer. AcuNova, AcuLine, 
AcuChronic, AcuDNA, AcuStomach, AcuSpine, 
AcuKing, Øreakupunktur, ECIWO, NPSO, 
Triggerpunkts Akupunktur, Cross Channel 
Akupunktur. 
Med Moderne Akupunktur omkring 90% af 
alle de klienter der henvender sig får det 
bedre. 
Det er faktisk nemmere at skrive her hvilke 
lidelser jeg IKKE behandler: 
Neurologiske problemer 
Mangelsygdomme 
Cancer/kræft 
Nærsynethed 
Farveblindhed 
Skelen på øjnene 
Lad mig tage udgangspunkt i dine spørgsmål 
og/eller udfordringer og får en anderledes 
foredrag hvor du får det bedste ud af det. 
Med de kærligste hilsner Tatiana 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Helsemesse 

Energien i Centrum 

D. 3/3 og 4/3 2018 

Vi arbejder på, at Amma kommer 

til Danmark. Læs mere om hvor-

dan du kan bidrage til dette 

spændende projekt på 

www.amma-danmark.dk 

http://www.balancehuset-vejen.dk/
http://www.tatiklinik.dk/


Stand Nr. G-03 
Rum 3 
Lørdag den 2.  
Kl. 12:30 - 13:15 
Birgitte Lystlund 
birgittelystlund.dk  
Himlens engle og budskaber 
Birgitte Lystlund, åndeligt inspireret kunstner, 
skaber skulpturer og malerier med englekraft. 
Hun vil fortælle eventyret om, hvorledes hun 
som 52 årig modtog sit kald af Jomfru Maria. 
Hun fulgte sit hjerte og sagde jobbet op for 
fuldt og helt at hellige sig den vej, hun var 
blevet vist. Hør, hvad der videre skete. 
Birgitte vil gerne indgå i dialog med publikum. 
 
Stand Nr. 03 
Rum 3 
Lørdag den 2.  
Kl. 13:30 - 14:15 
Kaj Larsen 
astrologi-info.dk  
astrologi-coaching.dk 
Astrologi – Lad lyset få plads i vores fremtid 
Den unikke energi, der er i planeternes nye 
tegnskifte i år 2018 og 2019, giver plads til 
optimisme, glæde og en ny begyndelse til 
gavn for os alle. Foredraget sætter fokus på 
de nye muligheder, som de tre planeter – 
Saturn, Chiron og Uranus vil give os de kom-
mende år. Uranus vil i løbet af år 2018 hjælpe 
med til, at vi vil opleve, at der kommer en 
større og større fredsenergi til Jorden. 
Vi vil nyde godt af Saturns og Plutos energier, 
også selv om nogle vil skabe en frygtstem-
ning. Vi vil opleve en slags mini magt- og 
finanskrise. En kriseenergi, som sammen med 
planeternes positive energier, har til hensigt 
at flytte os hen imod en ny og bedre begyn-
delse. Undervejs i foredraget vil vi se tilbage 
på årene 2015 – 2017 og hvorfor år 2016 vil 
gå over i historien som en milepæl for Jor-
dens energiudvikling. Vi vil også se nærmere 
på Chirons indflydelse, når det vedrører 
sundhed, de biodynamiske og økologiske 
fødevarer.  

Stand Nr. 54-55 
Rum 3 
Lørdag den 2.  
Kl. 14:30 - 15:15 
Vibeke Liljan Broch-Lips 
clairvoyant-medium.dk 
Anja Bach Reich 
reichmassage.skysite.dk 
Klarsynsdemonstration 
Anja Bach Reich og Vibeke 
Broch-Lips arbejder begge 
som clairvoyante medier, og 
laver klarsyn demonstratio-
ner, private sessioner, og workshops i hele 
DK. De har begge modtaget undervisning af 
flere internationale medier, samt gennemført 
et udviklingsforløb i Lysets Hus, som er den 
sidste spiritist kirke i Danmark. 
Til denne demonstration, viser de hvordan de 
arbejder seriøst med den åndelige verden, og 
formidler kontakt til en af dine kære fra den 
anden side, leveret med både jordforbindel-
se, etik og glimt i øje. Ikke alle kan nå at få en 
kontakt, men der vil være mulighed for 
spørgsmål til sidst hvis tiden tillader det.! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.birgittelystlund.dk/
http://www.astrologi-info.dk/
http://www.astrologi-coaching.dk/
http://www.clairvoyant-medium.dk/
http://www.reichmassage.skysite.dk/


Stand Nr. 62 
Rum 3 
Lørdag den 2.  
Kl. 15:30 – 17.00 
Christian Sejr 
christiansejr.dk  
En særlig oplevelse i håndlæser verdenen 
- Muligheder for udvikling omkring ens spiri-
tualitet. Mød Christian Sejr som vil indfører 
os i hvad det vil sige, at forstå linjernes be-
tydning i hånden.  Se hvilke særlige mulighe-
der den enkelte har omkring udvikling af sine 
spirituelle evner – dernæst belyse den mod-
stand som kan findes i håndens linjer.  Vi vil 
se på hvad der især gøre sig gældende i hån-
den, for den enkelte tilhører i forhold til de 
miljøer – kulturer og overbevisninger i har 
relation til.   Helt konkret set ved linjer og 
tegn i hånden, og også håndens form. 
Christian vil fremhæve hos enkelte af delta-
gerne hvad der gør den enkelte til en god 
repræsentant for sine Styrker og svagheder i 
forhold til den åndelige udvikling. 
Dernæst vil i blive sat i grupper for at afprøve 
at finde styrker hos hinanden i hænderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 51 
Gym 1 
Lørdag den 2.  
Kl. 11:00 - 12:00 
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 metale hel-
bred 

 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.christiansejr.dk/
http://www.falundafa.org/


Stand Nr. 15 
Gym 1 
Lørdag den 2.  
Kl. 12:30 - 13:30 
Horsens Valgmenighed 
horsensvalgmenighed.dk 
I Mesterens lys 
imesterenslys.dk 
Nadvergudstjeneste med skriftemål 
Det er en ældgammel kristen praksis at mø-
des til nadvergudstjeneste. Der rækker Gud 
sig selv til os, giver sig selv på ny til os i brød 
og vin. Det brød og vin som vi først modtog 
som Guds skabelsesgave, og derefter gav 
tilbage til Gud som vores hænders arbejde og 
som udtryk for, hvem vi er. 
 
Stand Nr. G-04 
Gym 1 
Lørdag den 2.  
Kl. 14:00 - 15:00  
Amma Danmark 
Amma-Danmark.dk  
En usædvanlig stærk kærlighedsenergi - kom 
og lad dig hjerte blive berørt 
Foredraget byder på en introduktion til den 
spirituelle mester Amma (Mata Amritananda 
Mayi). Amma betragtes som en af vor tids 
største spirituelle mestre. Hun rejser rundt i 
størstedelen af verden og giver hver og en 
der kommer til hen sin omfavnelse (Darshan), 
som er en helt unik oplevelse. 
Amma forklarer om betydningen af sin om-
favnelse: "Når vi er åbne, kan vi få et glimt af 
hvad vi i virkeligheden er - kærlighedens 
lyksalige stilhed". 
Amma budskab respekterer alle religioner og 
livsformer. Det handler om kærlighed, fred og 
om uselvisk af tjene andre. 
Elementer i foredraget vil være: Amma's 
personlige historie, Videoklip med Amma, en 
guidet meditation, personlige beretninger om 
mødet med Amma. 
v/ Lilian Matthiesen & Søren Bjerregård 
 
 

Stand Nr. 20 
Gym 1 
Lørdag den 2.  
Kl. 15:30 - 16:30  
Bo Boilesen 
livetsskole.info 
Kærlighed parforhold og  
sexualiet - set i lyset af Martinus åndsviden-
skab, Det Tredie Testamente 
Den højeste ild” eller seksualismen i alle dens 
fremtrædelsesformer. 
Næstekærlighedens organiske struktur. 
Seksualitetens forvandling. 
Adam og Evas skabelse – i en kosmisk åndsvi-
denskabelig forklaring. 
Parringssympati og alkærlighed. 
Mørke, lidelse og forelskelse. 
Foreningen af det mandlige og det kvindelige 
i menneskets psyke. 
Skabelsen af mennesket i Guds billede. Fra 
dyr til menneske. Forskellige seksuelle stadi-
er. Seksuelle veje og vildveje. 
I det fuldkomne menneskerige tager man ikke 
til ægte. 
Alkærligheden er en organisk evne, der udvik-
les gradvist fra liv til liv – en evne til at elske 
sin næste uanset køn. 
 
 
 
 
 
 
Stand Nr. 52 
Gym 2 
Lørdag den 2.  
Kl. 10:30 - 11:15  
Erika Hansen 
erikahansen.com 
Håndlæsning og blindteg-
ning 
Fortæller om håndlæsning. 
Hvad kan det bruges til, samt demo af blind-
tegning blandt publikum. 
 

http://www.horsensvalgmenighed.dk/
http://www.imesterenslys.dk/
http://www.amma-danmark.dk/
http://www.livetsskole.info/
http://www.erikahansen.com/


Stand Nr. G-01 
Gym 2 
Lørdag den 2.  
Kl. 11:30 - 12:15 
Nik Okkers  
digitalmuseum.dk 
Den norske afdøde billed-
kunstner Bergljot og hendes malerier 
Et multimedieforedrag om malerinden Bergl-
jot Bjørnson Okkels. v/Nik Okkels. 
Bergljot, hendes liv og virke belyses gennem 
hendes egne arbejder - suppleret med kom-
mentarer og videoklip.  
For at give plads til tilhørerens egne refleksi-
oner vil der underforedraget være perioder 
uden kommentarer, hvor billederne fremvi-
ses med musikledsagelse og citater fra religi-
øse og spirituelle kilder. 
 
Stand Nr. 39 - Lørdag 
Gym 2 
Lørdag den 2.  
Kl. 12:30 - 13:15 
Maria Ploug 
mariaploug.dk 
Skriften er sjælens spejl 
Der stilles store krav til os mennesker i dag, 
både på arbejde og hjemme. 
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. 
Mange virksomheder benytter også skriftana-
lyse i forbindelse med nyansættelser, for at få 
et billede af karakteren hos den person, der 
skal ansættes – både den personlige og den 
arbejdsmæssige. 

Stand Nr. 28 
Gym 2 
Lørdag den 2.  
Kl. 13:30 - 14:15 
Jens Jørgen Nielsen 
meta-sundhed.dk 
Angst og fobier 
”Hvad psyken undertrykker, det udtrykker 
kroppen” Jeg vil forklare sammenhænget 
mellem angst og fobier og oplevelser fra tidlig 
barndom, eller mønstre, som vi har ”arvet” 
energimæssigt fra vore forældre. Og Fortælle 
og måske vise hvordan jeg med blandt andet 
Tankefelt terapi gør det muligt at forløse det 
der ligger bag psykiske ubalancer, som kan 
vise sig som angst/fobi, stres eller fysiske, 
skavanker. 
 
Stand Nr. 44 
Gym 2 
Lørdag den 2.  
Kl. 14:30 - 15:15 
Claus Pedersen 
Livsvejviser.dk  
ÅND og STOF 
Alt er dannet ud af mødet mellem det gud-
dommelige og materie, her moder jord. 
Tingene er blot manifesteret sig for dig. Du er 
“ MED SKABER”. Er det, det ikke at tage det 
fulde ansvar der holder dig tilbage? Karma og 
projektioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.digitalmuseum.dk/
http://www.mariaploug.dk/
http://www.meta-sundhed.dk/
http://www.livsvejviser.dk/


Stand Nr. 48-49 
Gym 2 
Lørdag den 2.  
Kl. 15:30 - 16:15 
Lyt til Jesus 
LytTilJesus.dk 
Forbønnens enorme kraft. 
Det kører konstant på nettet og i TV. Helbre-
delser ved bøn - både afprøvet med stor 
succes af stuntmanden Lasse Spang Olsen og 
af adskillige andre! Kom og hør om Guds kraft 
samt om, hvorfor forbøn er så effektivt, for 
det lyder næsten for underligt, uforklarligt og 
nærmest “for småtosser”… med andre ord - 
"det lyder næsten for godt til at være sandt", 
men miraklerne sker faktisk i hobetal når vi 
ikke bare søger en Gud, men når vi går til 
Jesus Kristus - Messias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 39 - søndag 
Teatersalen 
Søndag den 3.  
Kl. 11:00 - 12:00 
Ingeborg Hjortsballe 
den6sans-vejle.dk 
Få beskeder fra Englene 
Ingeborg Hjortsballe giver beskeder fra eng-
lene til så mange som muligt. 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. 62 
Rum 3 
Søndag den 3.  
Kl. 13:00 - 15:00 
Christian Sejr 
christiansejr.dk 
Klarsyn 
I samtale med ånderne. 
Christian vil på en humoristisk og levende vis 
indføre publikum i, hvad det vil sige at være i 
kontakt med sin åndelige side af livet. 
Dernæst informerer han og lærer fra sig, om 
de særlige begreber som bliver anvendt i den 
åndelige verden, så det hele ikke bare er 
volapyk, for den som vil vide mere. 
Vi vil se hvad Christian Sejr får af beskeder til 
os her i livet, både hvem personen var, og 
hvad vi i kærlighedens navn skal vide omkring 
vores liv og sjælsudvikling 
Hele denne her oplevelse vil danne baggrund 
for at du kan føle dig mere tryg med ånde-
verdenen, og også have lyst til mere viden om 
livet efter dette liv på jorden. 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent Make up artist 

Laser behandler 

Negletekniker 

Manicure og pedicure 

Education 

www.chikabeauty.dk 

27145665 

Sønderbrogade 87 1 tv  

8700 Horsens 

Brande Helsemesse 

Energien i Centrum 

D. 4/11 og 5/11 2017 

http://www.lyttiljesus.dk/
http://www.den6sans-vejle.dk/
http://www.christiansejr.dk/


Stand Nr. 46 
Rum 3 
Søndag den 3.  
Kl. 11:00 - 11:45 
Liz Pedersen 
Christina Andersen 
Galaktiske bevidstheds-healinger, Stjerne-
folk og vibrations sundhed. 
Foredraget omhandler Galaktiske kontakter- 
og møder, udvikling af 
powerfulde energitransmissioner og healin-
ger samt vores arbejde med 
vibrations sundhed. Vi fortæller om vores 
kontakter med Stjernefolk i 
Spanien, hvor vi modtager kraftige transmis-
sioner og bliver oplært i at 
bruge forskellige healings vibrationer. Disse 
lys- og bevidstheds 
vibrationer healer dybt på celleplan - i fysiske, 
følelsesmæssige og 
spirituelle lag og gør, at vi kan bryde fri til et 
liv i med højere bevidsthed 
og sundhed og skabe en stærk kontakt til sin 
essens og sjæl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 27 
Rum 3  
Søndag den 3.  
Kl. 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 
krystalgrids - hvorfor og hvordan de virker 
(for det gør de i højeste grad!). Vi kommer 
også ind på intuition, som er hovednøglen til 
krystalmagi, og vi undgår nok heller ikke at 
runde emnet, hvordan du kan placere eller 
bære dine krystaller alt efter dine mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cafe-Stedet er lavet i en gennemført gen-

brugsstil, med mormorporcelæn og mor-

morduge. Stedet kommer til at danne ram-

men om de mange arrangementer, der 

afholdes i helse-STEDET.net, hvor der lø-

bende holdes foredrag, meditationsaftener 

og behandlerdage, ud over at cafeen holder 

åbent tirsdag til fredag, kl. 11 - 15, hvor der 

kan købes salater, hjemmebagt brød, 

smoothies og lækre kager. Som en speciali-

tet er det muligt at få basisk kaffe, ingefær 

shots og andre lækre ting. 

http://www.merise-mcdowall.com/


Stand Nr. 23 
Rum 3  
Søndag den 3.  
Kl. 13:00 - 13:45 
Nanja Kreutz 
nanjakreutz.com 
Find personligheden ud fra 
ansigtet 
Gå ikke glip af denne 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 og små øvelser, 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. 
 
Stand Nr. 02 
Rum 3  
Søndag den 3.  
Kl. 14:00 - 14:45 
Bjarne Hansen 
egernsbo.dk 
Hvad hvis du fik 3 ønsker fri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 61 
Rum 3  
Søndag den 3.  
Kl. 15:00 - 15:45 
Ageha Prem 
agehaprem.dk 
Få traumer og stress ud af din 
krop, -  på den naturlige måde 
Vidste du at din krop har en medfødt evne til 
nemt at skille sig af med traumer, stress og 
spændinger? 
Denne evne kan nemt aktiveres med en 
metode kaldet TRE, hvilket står for "Trau-
ma/Tension Release Excercises" 
Metoden kræver hverken større anstrengel-
ser eller ubehagelig psykoterapi, og kan stort 
set bruges af alle. 
Resultaterne med denne praksis viser sig 
hurtigt, som om ny indre ro, forbedret søvn-
mønster, eliminering af kroniske smerter, 
bedre smidighed i kroppen, forøget evne til 
seksuel nydelse... og meget mere. 
Kom og hør nærmere i foredraget på messen. 
Hvis du sidenhen vil prøve metoden samt 
lære at bruge TRE Øvelserne korrekt, så fin-
der der en begynder workshop sted lørdag d 
16. september, kl 10-16 på helse-Stedet.net 
Løvenørnsgade 9, 8700 Horsens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horsens Helsemesse 

Energien i Centrum 

D. 1/9 og 2/9 2018 

http://www.nanjakreutz.com/
http://www.egernsbo.dk/
http://www.agehaprem.dk/


Stand Nr. G-04 
Gym 1 
Søndag den 3.  
Kl. 10:30 - 11:30 
Amma Danmark 
Amma-Danmark.dk  
Lær at meditere 
Lær en enkelt meditationsform, du efterføl-
gende kan praktisere derhjemme. 
Ma-Om (kærlighed-lys)- meditationen er en 
støtte til at optimere din hverdag - og nem at 
praktisere. 
Meditationen er inspireret af den spirituelle 
indiske mester Amma, der giver kram. 
 
Underviser: 
Yoga- og meditationslærer Birte Mahima 
Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand Nr. 15 
Gym 1 
Søndag den 3.  
Kl. 12:00 - 13:00 
Horsens Valgmenighed 
horsensvalgmenighed.dk 
  
I Mesterens lys 
imesterenslys.dk 
Nadvergudstjeneste med skriftemål 
Det er en ældgammel kristen praksis at mø-
des til nadvergudstjeneste. Der rækker Gud 
sig selv til os, giver sig selv på ny til os i brød 
og vin. Det brød og vin som vi først modtog 
som Guds skabelsesgave, og derefter gav 
tilbage til Gud som vores hænders arbejde og 
som udtryk for, hvem vi er. 
 
 

Stand Nr. 51 
Gym 1 
Søndag den 3.  
Kl. 13:30 - 14:30 
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 metale hel-
bred 

 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.amma-danmark.dk/
http://www.horsensvalgmenighed.dk/
http://www.imesterenslys.dk/
http://www.falundafa.org/


Stand Nr. 25 
Gym 1 
Søndag den 3.  
Kl. 14:45 - 15:30 
Berit Hedegaard 
På Kærlighedens Alter 
På Kærlighedens Alter er 
den første bog i en triologi om kærlighed og 
kvindens historie igennem alle tider 
Denne eftermiddag tages du med på en 
eventyrlig rejse ind i bogens tekster, hvor 
musikker Mette Burrild vil stemme i med 
ursang og syngeskåle. 
Den feminine tid er vendt tilbage. Den har 
levet videre i kvindens skød, i hendes ånde-
dræt, i de slægter hun blev bærer af. Således 
gik gudinden aldrig tabt. Manden og kvinden 
står nu side ved side som to ligeværdige 
poler. Tiden er kommen til at de må erindre 
sig, at det guddommelige feminine og masku-
line princip, begge lever igennem dem. 
Berits bøger sælges også på messen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 16 
Gym 2 
Søndag den 3.  
Kl. 10:30 - 11:15 
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 de resurser du har 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 tanker. 
Så kom og vær med i workshoppen. 
Glæder mig meget til at snakke med dig. 
De bedste tanker Marianne Høy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.de7ting.dk/


Stand Nr. 01 
Gym 2 
Søndag den 3.  
Kl. 11:30 - 12:15 
Martin Hejlesen Jensen 
martinhejlesen.dk  
Kroppens Celler Husker Alt 
– lyt til dem og gør dig selv rask 
Menneskekroppen er intelligent. Hvis vi lærer 
at forstå, hvordan den reagerer på indre og 
ydre belastninger, kan vi hurtigere blive raske 
eller helt undgå at blive syge. I foredraget Lyt 
til din krop, og gør dig selv rask fortæller 
Martin Hejlesen om, hvordan du kan lære at 
afkode kroppens signaler og afhjælpe hel-
bredsproblemer. 
Hvis du lærer at lytte til din krop, så kan den 
gøre sig selv rask. Det er hovedbudskabet i 
foredraget, som er baseret på bogen Krop-
pens celler husker alt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 64 
Gym 2 
Søndag den 3.  
Kl. 12:30 - 13:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand Nr. 67 
Gym 2 
Søndag den 3.  
Kl. 13:30 - 14:15 
Johnny Tromborg 
tromborg-tarot.com 
Guidet trommerejse 
Tag med på en shamanistisk rejse med 
trommen til kendt eller ukendt land. 
Mød evt. dine kraftdyr/medicindyr, der må-
ske vil fortælle dig noget. 
 
 
 
 

http://www.martinhejlesen.dk/
http://www.tromborg-tarot.com/


Stand Nr. 50 
Gym 2 
Søndag den 3.  
Kl. 14:30 - 15:15 
Govinda Consult 
govindaconsult.dk 
Vi kan ikke leve uden lys 
Få optimal livskvalitet og bliv smertefri og 
sygdomsfri nu! 
Fordelene ved lysterapi og farerne ved mobil-
stråling 
Vi kan ikke leve uden lys. Hør om hvordan du 
kan blive fri for sygdomme og smerter, uden 
brug af kemisk medicin, ved at lade kroppen 
helbrede sig selv gennem lysterapi. 
Visse lyd-frekvenser påvirker os negativt og 
skal undgås. Rene universelle toner påvirker 
os derimod positivt ved at løfte vores be-
vidsthed ud af lavere, negative tilstande som 
fx stress, depression og vrede. 
Dine celler bliver konstant brudt ned af mo-
bilstråling. Hør hvordan du kan nyde fordele-
ne ved mobiltelefoner m.m. uden de negative 
konsekvenser 
 
Krishna Avatara: 
Direktør for Govinda Consult APS, samt certi-
ficeret lys og lyd terapeut, han har forsket i 
hvordan lys og lyd frekvenser kan helbrede al 
smerte og al sygdom, og har selv designet 
verdens største BioLaser, som har helbredt 
ham helt for kroniske rygsmerter. Han er 
desuden certificeret master-coach og mentor 
for Gribskov Kommune, hvor han hjælper 
unge mennesker med at komme ind til deres 
inderste kerne og ud-leve deres fulde poten-
tiale. Siden 1989 har Krishna Avatara næsten 
hvert år foretaget en eventyrrejse og er i dag 
en eftertragtet foredragsholder, som jævnligt 
har været i medierne, bl.a. TV2, DK4, P1, P2, 
BT, Politikken, Hjemmet samt Adventure 
World. Han har i mange år været tilknyttet 
det danske foredragsbureau Arte Booking, 
hvor han var kendt for på intens vis at trylle-
binde sit publikum med sine spændende 
fortællinger. 

http://www.govindaconsult.dk/


 



Galleri 
 

Zanna Sangye 

www.zan-art.dk  

28 30 50 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nik Okkels udstiller billeder  

af Bergljot Bjornson Okkels 

www.digitalmuseum.dk 

52 65 26 26 

 

 

 

 

 

 

Birgitte Lystlund 

www.birgittelystlund.dk  

75 65 54 58 

http://www.zan-art.dk/
http://www.digitalmuseum.dk/
http://www.birgittelystlund.dk/
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Udstillere 
Stand Nr. 01 
Martin Hejlesen 
Ennagrammet, uddannelse i 
Alicante, Emotionel Frihedsteknik, 
METAsundhed 
Martin Hejlesen Jensen 
28 76 01 78 
www.martinhejlesen.dk  

Stand Nr. 02 
Egernsbo  
Numerologi. Få en smagsprøve på 
din sjæls tal. Hånden på hjertet på 
1 til 22, og du får svar. 
Bjarne Hansen 
29 85 49 25 
www.egernsbo.dk 

Stand Nr. 03 
Astrologi & Coaching 
Terapeutisk astrologi 
Foredrag og kurser 
 
Kaj Larsen 
www.astrologi-info.dk 
www.astrologi-coaching.dk 

Stand Nr. 04 
Med dig i centrum 
Spirituel håndlæsning 
 
 
Lone Svendsen 
22 45 41 06 
www.meddigicentrum.dk 

Stand Nr. 05 
TatiKlinik 
Kranio-Sakral Terapi, AcuNo-
va(tidligere kaldt Akupunktur 
2000) 
Tatiana Grujevsky 
28 29 27 33 
www.tatiklinik.dk 

Stand Nr. 06 
UNIK BALANCE   
Akupunktur afhjælper den uba-
lance der giver dig problemer i 
form af smerter, uro, eksem m.m. 
Vibeke Hjorth Jakobsen 
22 14 81 27 
www.unikbalance.dk  

Stand Nr. 07 
Balancehuset 
Healing - Æterisk indgreb- klarsyn-
afdøde kontakter 
 
Nancy Fensman  
51 32 64 30 

www.balancehuset-vejen.dk 

Stand Nr. 08 
KK Healing og Terapi  
D-Tox udrensning 
 
 
Karen Knudsen 
26 70 39 76 
www.kkhealing.net 

Stand Nr. 09 
Forever Living  
Forever Living Forhandler 
 
 
Arne Møller Rasmussen 
53 34 60 00 
www.myaloevera.dk/jylland 

Stand Nr. 10 
Rochester Ginger 
Smagsprøver og 
salg af Rochester 
Ginger – ingefærdrik. 
Karen Knudsen 
26 70 39 76 
www.kkhealing.net 

Stand Nr. 11 
ORGANO GOLD  
Basisk Kaffe og The produkter 
tilsat økologisk Ganoderma Lu-
cidum svamp 
Karen Knudsen 
26 70 39 76 
www.kkhealing.net 

Stand Nr. 12 
LTH Healing 
Healing afhjælper træthed, dårlig 
søvn, fysiske og psykiske 
blokeringer.  
Lars Theilgaard Hansen 
27 91 27 12 
www.lth-healing.dk  

http://www.martinhejlesen.dk/
http://www.egernsbo.dk/
http://www.astrologi-info.dk/
http://www.astrologi-coaching.dk/
http://www.meddigicentrum.dk/
http://www.tatiklinik.dk/
http://www.unikbalance.dk/
http://www.balancehuset-vejen.dk/
http://www.kkhealing.net/
http://www.myaloevera.dk/jylland
http://www.kkhealing.net/
http://www.kkhealing.net/
http://www.lth-healing.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 13 
ASEA 
Salg af ASEA. 
Info om ASEA og Redox 
signalmolekyler. 
Keld & Elna Roed 
61 11 20 32 
www.keld.teamasea.com  

Stand Nr. 14 
Spirituel Mentor Academy  
Personprofiler. 
Få svar-hvad er specielt, unikt og 
særligt ved dig. 
Ana Højen 
53 77 00 21 
www.anahojen.dk  

Stand Nr. 14 
 

Stand Nr. 14 
Hanne Grethe Markussen 
Personprofiler-Lever du dit drøm-
meliv? Kender du dit livsformål?  
 
 
Hanne Grethe Markussen 
21 35 21 11 

Stand Nr. 15  
Horsens Valgmenighed 
Forbøn, samtale, helen-
de bøn, bøn for syge. 
Horsens Valgmenighed 
61 74 92 74 
www.horsensvalgmenighed.dk 
www.imesterenslys.dk 

 

Stand Nr. 16 
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. 17 
Kom i balance, helse og sundhed  
Stress kurser. 
Salg af Eqology, smagsprøver på 
pure artice olie og k2 vitaminer.   
Lone Andresen 
25 13 19 04 
www.vinatur.dk  

Stand Nr.  
 

Stand Nr. 19 
GlasKlartArt 
Glaskunst- og glasperlesmykker, 
smykker og figurer, bøger til 
personlig 
Eva D. Steffensen 
74 66 95 64 
www.glasklartart.dk  

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

Stand Nr. 46  
 

Stand Nr. 21 
Lene Meyer 
Hudplejeprodukter, 
Naturlige vitaminer og kosttilskud 
 
 
Lene Meyer 
22 66 84 36 

Stand Nr. 22 
Team Doterra 
Deep Touch 
forhandler af 
doTERRA æteriske olier 
Berit Laursen og Torben Corydon 
42 34 60 75 
www.deeptouch.info 

Stand Nr. 47  
 

Stand Nr. 23 
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. 24 
Finn Nielsen 
Læser hænder og udbyder Enhedste-rapi/Jin Shin 
Jyutsu 
 
 
 
Finn Nielsen 

Stand Nr. 48  
 

http://www.keld.teamasea.com/
http://www.anahojen.dk/
http://www.horsensvalgmenighed.dk/
http://www.imesterenslys.dk/
http://www.de7ting.dk/
http://www.vinatur.dk/
http://www.glasklartart.dk/
http://www.livetsskole.info/
http://www.deeptouch.info/
http://www.nanjakreutz.com/


Udstillere 
Stand Nr. 25 
Berit Hedegaard 
Forfatterinde Berit Hedegaard har 
netop udgivet bogen På Kærlighe-
dens Alter. Bogen sælges på 
messen. 
28 93 55 02 
Berit Hedegaard 

Stand Nr. 26 
Livskunsten 
Sten og Krystaller 
 
 
 
 
Laila Enggaard Hansen  

Stand Nr. 02 
 

Stand Nr. 27 
En verden med krystaller 
Krystalkurser, krystaluddannelser, 
krystalreadings og krystalgrids. 
Mød Krystalforeningen Danmark. 
Merise McDowall 
20 72 75 78 
www.merise-mcdowall.com 

Stand Nr. 28 
Meta Sundhed 
Tankefeldt og Meta-sundheds 
terapeut. Arbejder med: stress, 
angst, fobier og fysiske symptomer 
Jens Jørgen Nielsen 
40 50 35 38 
www.meta-sundhed.dk 

Stand Nr. 04 
 

Stand Nr. 29 
Energetix  
Magnetsmykker. 
 
 
Else Hjerrild 
22 30 86 36 
www.bowtechvejle.dk 

Stand Nr. 30 
Bowtech Vejle 
Den blide behandlingsform, stimu-
lerer kroppens evne til at helbrede 
sig selv. 
Niels Jørgen Hjerrild 
22 30 86 36 
www.bowtechvejle.dk 

Stand Nr. 06 
 

Stand Nr. 34 
Bent Olesen 
Spirituel livsstilskonsulent, Hea-
ling, Lydhealing, Klarsyn, Kanalise-
ret clairvoyance 
Bent Olesen 
52 65 41 21 

Stand Nr. 35 
Hans Floutrup 
Designer Hans Floutrup har 
skabt Lotussengen fra vision til 
møbel.  
 
Hans Floutrup 
21 91 88 46 

Stand Nr. 10 
 

Stand Nr. 36 
I kærlighedens lys 
Personal power healing, 
Aura clairvoyance, 
Reiki healing,  
Palle Baldal 
23 93 84 15 
www.ikaerlighedenslys.dk 

Stand Nr. 36 
I kærlighedens lys  
Reiki healing, Stenformation,  
Soul body fusion 
 
Sussan Jelena Baldal 
23 93 84 15 
www.ikaerlighedenslys.dk 

 

Stand Nr. 37 
Mikas Sten Univers 
Sten og krystaller, samt smykker i 
sølv. Prøvebehandlinger m. krystal 
healing 
 
Gia Mikaela Adeler 
www.mikassten.dk  

Stand Nr. 38 
OK 
OK kort, el og mobil. 
 
Torben Bagh 
Tom Nyberg Rasmussen 
40 41 65 76 
www.ok.dk  

Stand Nr. 37 
Mikas Sten Univers 
Sten og krystaller, samt smykker i 
sølv. Prøvebehandlinger m. krystal 
healing 
Gia Mikaela Adeler 
www.mikassten.dk  

https://energetix.tv/da/
http://www.merise-mcdowall.com/
http://www.meta-sundhed.dk/
http://www.bowtechvejle.dk/
http://www.bowtechvejle.dk/
http://www.ikaerlighedenslys.dk/
http://www.ikaerlighedenslys.dk/
http://www.mikassten.dk/
http://www.ok.dk/
http://www.mikassten.dk/
http://www.ok.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 39 - Lørdag 
Maria Ploug 
Grafologi 
Skriften fortæller hvem du er…  
Diplom-grafolog og Skriftpsykolog 
Maria Ploug 
20 27 63 44 
www.mariaploug.dk 

Stand Nr. 39 - 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. 41 
Klinik Lotus-zoneterapi 
Zoneterapi, afspændingsmassage, 
øreakupunktur og healing. 
 
Camilla Hansen 
31 19 00 82 
www.kliniklotus.dk  

Stand Nr. 42  
Ulla Daugaard 
Sjælstegninger og ny tids healing 
Swan Cube Quantum 
 
Ulla Harpøth Daugaard 
30 33 17 76 
www.soulbodylife.dk  

Stand Nr. 06 
 

Stand Nr. 43  
Karin Fogtmann 
Klang terapi og Meditation 
 
 
Karin Fogtmann 
25 75 00 69  
www.karinfogtmann.dk  

Stand Nr. 44 
Oplev dit højere selv 
Se dit liv ud fra den  
du egentlig er, frem for den du er 
påvirket til at være. 
Claus Pedersen 
40 11 75 73 
www.livsvejviser.dk 

Stand Nr. 08 
 

Stand Nr. 46 
Liz Berggren 
Bevidsthedshealing m. Stjernefolk 
og Lemuriesjæle 
 
 
Liz Berggren 
22 32 10 06 

Stand Nr. 47 
Helle Ilberg Fruelund 
Klarsyn med Keltiske Druidekort 
eller æteriske olier 
 
Helle Ilberg Fruelund 
23 60 93 68 
helle.ilberg@fruelund.dk 

 

Stand Nr. 48-49 
LytTilJesus.dk 
Smerter i livet – fysisk eller 
psykisk. Hos os bliver der sat 
fokus på det guddommelige. 
Andreas Slot-Henriksen 
40 84 20 74 
www.LytTilJesus.dk 

Stand Nr. 50 
Govinda Consult 
Få optimal livskvalitet og bliv 
smertefri og sygdomsfri nu! 
Fordelen ved lysterapi. 
Krishna Avatara Dasa 
20 80 80 80 
www.govindaconsult.dk  

Stand Nr. 12 
 

Stand Nr. 51 
Falun Dafa 
Falun Gong øvelser 
og meditation 
 
Cherie Chen 
30 37 72 58 
www.falundafa.org  

Stand Nr. 52 
Odense Håndlæser Skole 
Håndlæsning og Blindtegningskur-
ser 
 
Erika Herløv Hansen 
40 37 54 30 
www.erikahansen.com 

 

http://www.mariaploug.dk/
http://www.den6sans-vejle.dk/
http://www.kliniklotus.dk/
http://www.soulbodylife.dk/
http://www.karinfogtmann.dk/
http://www.livsvejviser.dk/
http://www.lyttiljesus.dk/
http://www.govindaconsult.dk/
http://www.falundafa.org/
http://www.erikahansen.com/


Udstillere 
Stand Nr. 53 
Ageha Prem's Univers 
Access Bars 
Access Body Process 
Access Energetic Facelift 
Ageha Prem 
41 28 28 04 
www.agehaprem.dk 

Stand Nr. 54 
Clairvoyant Medium  
Clairvoyance, Afdøde kontakt 
 
 
Vibeke Liljan Broch-Lips 
60 75 30 33 
www.clairvoyant-medium.dk 

Stand Nr. 06 
 

Stand Nr. 55  
Anja Bach Reich 
Clairvoyant rådgivning-Fortid-
Nutid-Fremtid, Afdødekontakt, 
Klarsynsdemonstration 
Anja Bach Reich 
28 25 74 68 
www.reichmassage.skysite.dk 

Stand Nr. 56 
Naturkost 
Bøger – Tarot- og Englekort – 
Figure og saltlamper – Økologisk 
børnetøj mm. 
Jette Tøndering 
66 13 70 13 
www.naturkost-odense.dk 

Stand Nr. 08 
 

Stand Nr. 57 
TF - Clairvoyance/Medieskab 
Clairvoyance og medieskab - med 
en unik tilgang til den åndelige 
verden. Håndlæser.  
Trine Friis 
Sverige 
Tlf.: 0046 763 145 435 

Stand Nr. 59 
InkaDesign  
Smykker 
 
 
Marianne Jacobsen 
31 51 36 38 
www.inkadesign.net  

Stand Nr. 10 
 

Stand Nr. 60 
Astro-Design 
Tens behandling og Fodmassage. 
Års og fødselshoroskop  
 
Erik Rørholm Larsen 
86 83 60 39 
www.astro-design.dk 

Stand Nr. 62 
Christian Sejr 
Medium, healer & håndlæser 
 
 
Christian Sejr 
28 12 43 30 
www.christiansejr.dk 

Stand Nr. 12 
 

Stand Nr. 63 
Lone Matine 
Clairvoyance - Medie - Reiki healer 
- Hypnoterapeut 
 
Lone Matine 
22 91 09 46 
www.lonematine.dk 

Stand Nr. 64 
Chandann 
Designer smykker med ædel-
stene, ferskvandsperler, 
Swarovski krystal, sølv og guld 
Ann Nordbeck 
20 21 98 77 
www.chandann.dk 

 

Stand Nr. 66 
Bodyconnection  
Kostvejledning, Access Bars Trig-
gerpunktsmassage, Hypnoterapi, 
Zoneterapi 
Pia Birk 
23 72 07 21 
www.bodyconnection.dk 

Stand Nr. 67 
Tromborg Tarot og Shamanisme 
Den lille Tarotskole 
Tarot rådgivning. Salg af Tarot- og 
dyrekort, bøger, shamantrommer 
Birgith Tromborg 
75 62 47 01 
www.tromborg-tarot.com 

 

http://www.agehaprem.dk/
http://www.clairvoyant-medium.dk/
http://www.reichmassage.skysite.dk/
http://www.naturkost-odense.dk/
http://www.inkadesign.net/
http://www.astro-design.dk/
http://www.christiansejr.dk/
http://www.lonematine.dk/
http://www.chandann.dk/
http://www.christiansejr.dk/
http://www.bodyconnection.dk/
http://www.tromborg-tarot.com/


Udstillere 
Stand Nr. 68 
House of CleanWell 
Creamer til hud o g negle. 
Plejemidler fremstillet af 
rene natur produkter. 
House Of CleanWell 
71 99 96 69 
www.hocl.dk  

Stand G-01 
Bergljot  
Tegninger, tryk og enkelte maleri-
er. 
 
Nik Okkels 
52 65 26 26 
www.digitalmuseum.dk 

Stand Nr. 08 
 

Stand G-02 
Spirituel Billedmager 
Ikoner og Billeder som Skaber 
forbindelse til Hjerte og Sjæl. 
Personlige Kraftbilleder. 
Zanna Sangye 
28 30 50 61 
www.zan-art.dk 

Stand Nr. G-03 
Himlens engle og budskaber 
Laver åndeligt inspirerede skulptu-
rer og malerier med engle-
energier 
Birgitte Lystlund 
75 65 54 58 
www.birgittelystlund.dk 

Stand Nr. 12 
 

Stand nr. G-04 
Amma Danmark 
Spiritualitet og velgørenhed - 
Infostand og salg. 
Workshop - Lær at meditere. 
Amma Danmark 
30 24 86 28 
www.amma-danmark.dk 

Stand nr. G-05 
Magnetix 
Magnet smykker 
 
 
 
Maybritt Christensen 
27 39 74 66 

 

 

Mød den fynske Håndlæser Erika Herløv 

Hansen på helsemessen i Horsens 

 

Du kan få en prøve  

læsning til messe  

pris Kr. 250,- 

 

Jeg fortæller om  

fortid, nutid og  

fremtiden. Du kan  

stille spørgsmål jeg  

så besvarer med mit  

klarsyn. 

 

Jeg holder løbende håndlæsnings kurser. 

ved tilmelding på messen får du messe rabat. 

Se mere www.erikahansen.com  

Tlf.: 40 37 54 30 

Naturkost 
Økologi & Sundhed 

 
 
 

Bøger – TAROT- OG 
ENGLEKORT – FIGURER 

OG SALTLAMPER – ØKO-
LOGISK BØRNETØJ 

 
Webbutik: 

www.naturkost-odense.dk 

http://www.hocl.dk/
http://www.digitalmuseum.dk/
http://www.zan-art.dk/
http://www.birgittelystlund.dk/
http://www.amma-danmark.dk/


 



Discount med holdning

Åbent alle
 ugens dage        
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   Se mere på www.rema1000.dk 

I REMA 1000 arbejder vi ud fra konceptet discount med 
holdning. Det betyder, at vi har en holdning til de varer vi 
sælger og til vores omgivelser

     Meget mere økologi
REMA 1000 har flere end 
290 økologiske varer i 
sortiment, og vi er med-
ejer af Gram Slot, som er 
Danmarks største 
økologiske landbrug.

Læs mere om økologi i REMA 1000  på www.rema1000.dk

Sådan bekæmper REMA 1000 madspild 
•  Vi har afskaffet mængderabatter
•  Brød og kød i mindre pakker
•  Nedsat pris på varer med begrænset holdbarhed
•  Udvalgt frugt og grønt sælges efter vægt
•  Overskudsmad doneres til hjemløse - det er også 
   med til at reducere madspild 

Hver morgen leverer Bavinchi bageren smagfulde 
brød og et udvalg af lækre kager ud til alle REMA 1000 
butikker i hele landet. Det er noget særligt over brød 
og kager, der er bagt af gode råvarer. 


