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 Velkommen til Horsens Helsemesse 2018 

Det er os en stor glæde at tage imod jer til dette års 

messe. Vi prøver til stadighed at gøre messen mere 

attraktiv. At gøre messen til et besøg værd. 

Vi har i år flere koncerter, kendte foredragsholdere, 

workshop, meditation, over 30 foredrag og godt 70 

udstillere. Lad os håbe på et forrygende stort besøgstal.  

Sidste års besøgstal var 839 gæster. 

Vi kan også i år byde velkommen til en del nye 

udstillere, der arbejder med meget forskelligt og nyt. Vi glæder os også over de dejlige 

udstillere der støtter os igen i år. Vi vil gerne takke alle de frivillige, der er med til at 

gøre messen til en realitet. Vi kunne ikke gennemføre den uden dem. 

Messen får ny madmor. Jette takker af, jeg skal hilse jer alle og sige tak for godt 

samarbejde. Vi siger velkommen Jenny, der vil lave nogle gode og varierede retter. 

Lidt for enhver smag, som hun siger. 

 

Brande Helsemesse bliver ikke gennemført i år. Remisen er kommet til at dobbelt 

booke den weekend. 

Vejle Helsemesse den 2-3. marts 2019 

Horsens Helsemesse den 7-8. september 2019 

Brande Helsemesse den 2-3. november 2019 

Velkommen til en forrygende weekend, med håbet om et godt gensyn i 2019 

Karen, Energien i Centrum 



Foredrag lørdag 

Lørdag – Teatersalen 

10:15 til 12:15 - Christian Sejr - En særlig oplevelse i håndlæser verdenen 

12:30 til 13:30 - Ingeborg Hjortsballe - Få beskeder fra Englene 

13:45 til 14:45 - Hannibal Gabriel - Åndeverden har humor, hvorfor mig?  

15:30 til 16:30 - Berit Hedegaard - Musikalsk fortælling på Helsemessen 

 

Lørdag – Gl. cafe 

10:30 til 11:15 - Ole Brønd - Lær at heale dig selv 

11:30 til 12:15 - Lilian Scatty Lynnerup - Afprøv dine spirituelle evner 

12:30 til 13:15 - Thomaas Apath Anglophil - Energi til krop og sjæl - EFT – et foredrag om  

   håndtering af kroppens energier! 

13:30 til 14:15 - Nanja Kreutz - Læsning af menneskers og dyrs personlighed 

14:30 til 15:15 - Nancy Fensman - Klarsyn og afdøde kontakt 

15:30 til 16:15 - Helle Bhavanti - Lydens univers 

 

Lørdag – Gym 1 

10:45 til 11:30 - Horsens Valgmenighed - Hjerteheling. En workshop om at finde sin vej i livet 

11:45 til 12:30 - Cherie Chen - Workshop med Falun-gong 

12:45 til 13:30 - Rikke Klitgaard - Vejen til indre fred, frihed, glæde og næstekærlighed 

13:45 til 14:30 - Bo Boilesen - Martinus og den nye verdens impuls 

14:45 til 15:30 - Claus Pedersen - Har vi levet flere gange? 

15:45 til 16:30 - Erika Hansen - Håndlæsning og blindtegning 

 

Lørdag – Gym 2 

10:30 til 11:15 - Lene Buur Meyer - Vitaminer bliver man syg af - hvis man ikke får dem. 

11:45 til 12:45 - Marianne & Henriette - Klangkoncert og klangmeditation 

13:00 til 13:45 - Bitten Sofia Silje Pedersen - Jordakupunktur 

14:00 til 14:45 - Merise McDowall - Sådan vælger du krystaller 

15:00 til 15:45 - Birgitte Lystlund - Himlens engle og budskaber 



Foredrag søndag 

Søndag – Teatersalen 

10:30 til 11:15 - Ingeborg Hjortsballe – Engleterapi - Oplev magiske forvandlingsprocesser 

12:00 til 13:30 - Peer Heissel - Dit ansigt er en sladrehank 

13:45 til 14:30 - Nancy Fensman - Åndelig Healings Kirurgi 

14:45 til 15:45 - Peer Heissel - Den sunde cannabis skal du kende, så kom og lær om denne  

   vidunder-plante 

 

Søndag – Gl. cafe 

10:30 til 11:15 - Søren Schjerbeck - Sygdom, Sjæl og Mirakler 

11:30 til 12:15 - Johnny Tromborg - Guidet trommerejse 

12:30 til 14:00 - Christian Sejr - Spirit in Action 

14:45 til 15:45 - Marianne & Henriette - Klangkoncert og klangmeditation 

 

Søndag – Gym 1 

10:45 til 11:30 - Horsens Valgmenighed - Livsmestring, recovery, og hjerteheling. En workshop om  

   at finde sin vej i livet 

11:45 til 12:30 - Nanja Kreutz - Zhineng Qigong 

12:45 til 13:30 - Lilian Scatty Lynnerup - Reconnective Healing 

13:45 til 14:30 - Cherie Chen - Workshop med Falun-gong 

14:45 til 15:30 - Nik Okkers - Den norske afdøde billedkunstner Bergljot og hendes malerier 

 

Søndag – Gym 2  

10:30 til 11:15 - Kaj Larsen - Astrologi – Lad lyset få plads i vores fremtid 

11:30 til 12:15 - Keld Roed, ASEA - De sovende kræfter og Redox Signalmolekyler 

12:30 til 13:15 - Sarah Prana - Hvad er min livsopgave både arbejdsmæssigt og personligt 

13:30 til 14:15 - Lars-Elias Anna Elena - Det etiske grundlag for et spirituelt liv og fred på jorden 

14:30 til 15:15 - Ole Brønd - Workshop - energitest 



Stand Nr. 68 
Teatersalen 
Lørdag den 1. 
Kl. 10:15 - 12:15 
Christian Sejr 
christiansejr.dk  
En særlig oplevelse i håndlæser verdenen 
- Muligheder for udvikling omkring ens spiri-
tualitet. 
Mød Christian Sejr som vil indføre os i hvad 
det vil sige, at forstå linjernes betydning i 
hånden. 
Se hvilke særlige muligheder den enkelte har 
omkring udvikling af sine spirituelle evner – 
dernæst belyse den modstand som kan findes 
i håndens linjer. 
Vi vil se på hvad der især gør sig gældende i 
hånden, 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. 36 
Teatersalen 
Lørdag den 1. 
Kl. 12:30 - 13:30 
Ingeborg Hjortsballe 
Den6sans-Vejle.dk  
Få beskeder fra Englene 
Ingeborg Hjortsballe fra www.Den6sans-
Vejle.dk giver beskeder fra englene 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 situatio-
nen og hvordan du kommer videre. 
Der vil også være mulighed for at stille 
spørgsmål. 
 

Stand Nr. 02 
Teatersalen 
Lørdag den 1. 
Kl. 13:45 - 14:45 
Hannibal Gabriel 
hannibal-gabriel.dk 
Åndeverden har humor, hvorfor mig? 
Mit møde med den åndelige verden, startede 
i teenager årene. Jeg havde der, besluttet mig 
for at blive Grand Prix – Sanger, men ånde-
verdenen bankede forstyrrende på. 
Jeg manglede jordforbindelsen og blev derfor 
tvunget til at tage min spiritualitet alvorlig. 
Dette har jeg aldrig fortrudt og jeg har været 
venner med evnerne lige siden. En dejlig 
spirituel følgesvend fik jeg også med i købet. 
Mine evner har givet mig mange forskelligar-
tede opgaver heriblandt uopklarede mordsa-
ger og spøgelsesjagt på tv. 
Igennem mit liv har det ofte været med blan-
dede følelser. At jeg har kunnet forudsige 
begivenheder og mit ellers positive livssyn er 
ind imellem blevet udfordret. Det samme er 
mine omgivelser. 
I forhold til min kunstneriske udvikling, blev 
min første sang og dens titel, pludselig meget 
rammende… ”Du er ikke alene her.” 
I dag arbejder jeg som spirituelt medie i stor 
kærlighed og forståelse med den åndelige 
verden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratis 

smagsprøve 

Stand 37 

Økologiske 

BASISKE KAFFE- 

og TE produkter 

http://www.christiansejr.dk/
http://www.den6sans-vejle.dk/
http://www.hannibal-gabriel.dk/


Stand Nr. 16  
Teatersalen 
Lørdag den 1. 
Kl. 15:30 - 16:30 
Berit Hedegaard 
Carsten Kær 
Mette Burild 
Musikalsk fortælling på Helsemessen 
Forfatterinde Berit Hedegaard vil i en musi-
kalsk fortælling sende os på en eventyrlig 
rejse i billeder, ord og lyd. Carsten Kær og 
Mette Burild bidrager på magiske tangenter 
med klang og vokal. 
Det magiske eventyr omhandler kærlighed 
imellem manden og kvinden, og rejsen tager 
sin begyndelse i skabelsen, hvor det feminine 
og maskuline princip var ligeværdigt. 
Der bliver læst op fra bogen; ”På Kærlighe-
dens Alter”, som tager udgangspunkt i ska-
belsens begyndelse og rejser op igennem 
tiden, hvor den følger kvindens historie og 
hendes lære på kærlighedens alter. 
Vi slutter af med at forbinde os til vores indre 
kærlighed igennem en hjertemeditation. 
 
Stand Nr. 32 
Gl. cafe 
Lørdag den 1. 
Kl. 10:30 - 11:15 
Ole Brønd 
energihealing.nu 
Lær at heale dig selv 
Et foredrag, hvor du lærer hvordan du kan 
heale dig selv og andre, helt ned på det dybe 
cellulære plan. 
Der vil i slutningen af foredraget, være mulig-
hed for at deltage i en energihealing. 
Lær også at teste dig selv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 55-B 
Gl. cafe 
Lørdag den 1. 
Kl. 11:30 - 12:15 
Lilian Scatty Lynnerup 
reconnective-healing.dk  
Afprøv dine spirituelle evner 
Som indledning vil jeg kort fortælle om mit 
arbejde med clairvoyance, afdødekontakt 
samt spirituel healing, reconnective healing 
og reconnections. Herunder også hvordan jeg 
opretholder det energiniveau, der er nød-
vendigt for arbejdet. 
Jeg vil herefter guide en meditation, der er 
indledningen til enkelte øvelser, hvor du vil 
kunne mærke energi og få fokus på dine 
spirituelle evner. 
 
Stand Nr. 21 
Gl. cafe 
Lørdag den 1. 
Kl. 12:30 - 13:15 
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 ek-
sempel og en god introduktion, fokuserer 
specielt på energi i kroppen, fordi vi ved at 
igennem EFT kan vi opleve at energien vok-
ser. 
Vi oplever at vore følelser kan dæmpes eller 
afbalanceres, vi oplever også at vores måde 
at tænke på bliver meget klarere og at ikke 
kroppen bliver stærkere, men vores fremto-
ning styrkes. 
 
 
 

 

Brande Helsemesse 

Energien i Centrum 

D. 2/11 og 3/11 2019 

http://www.energihealing.nu/
http://www.reconnective-healing.dk/
http://www.apath.dk/


Stand Nr. 23 
Gl. cafe 
Lørdag den 1. 
Kl. 13:30 - 14:15 
Nanja Kreutz 
nanjakreutz.com 
Læsning af menneskers og dyrs personlighed 
Ved hjælp af principper fra kinesisk ansigts-
læsning kan ansigtet og kropsformen fortælle 
noget om et menneskes og et dyrs indre sjæl. 
Man vil få et indblik i nogle af de principper, 
der fortæller noget om menneskets og dyrets 
personlighed. De kan hjælpe med bedre at 
forstå og kommunikere med dette menneske 
eller dyr. 
Det handler om at læse de mønstre, der er i 
ansigtet sammenholdt med kropsformen og 
fødselsdatoen. Selv om man ikke kender sit 
dyrs fødselsdato vil hovedudtryk og krops-
formen stadig fortælle meget om dyrets 
personlighed. 
 
Stand Nr. 10  
Gl. cafe 
Lørdag den 1. 
Kl. 14:30 - 15:15 
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 åndeli-
ge læger. 
Jeg sætter mennesket i balance både fysisk 
og psykisk, så de får jordforbindelse. 
Jeg bruger mine evner til kanalisering og 
klarsyn, afdøde kontakter, hvis personen har 
ondt i livet eller en sorg, der ikke er bearbej-
det. Desuden har jeg 3 åndelig læger til at 
guide mig til Æteriske indgreb (åndelig opera-
tioner). 
 
 
 

Stand Nr. 27 
Gl. cafe 
Lørdag den 1. 
Kl. 15:30 - 16:15 
Helle Bhavanti 
 
facebook.com/namastelydhealing  
Lydens univers 
Jeg vil fortælle om min vej ind i lydens univers 
og om hvordan den ændrede mit liv. 
Jeg elsker at dele lydens kraft og healing. 
Foredraget slutter af med en fælles gruppe 
lydhealing. 
 
Stand Nr. 72 
Gym 1 
Lørdag den 1. 
Kl. 10:45 - 11:30 
Horsens Valgmenighed 
horsensvalgmenighed.dk 
Livsmestring, recovery, og hjerteheling. En 
workshop om at finde sin vej i livet 
Vore erfaringer skaber sammen med vor 
personlighed det potentiale, vi har, og som 
kan blive til velsignelse for verden omkring 
os. Men ofte oplever vi, at det er svært at 
finde vejen og meningen med tilværelsen. På 
denne workshop skal vi gennem meditation 
og fokus på erfaringer fra kirkens historie 
arbejde med at gå vor egen vej – sammen 
med Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bodyandhealth.dk 
Ulla Schrøder 
21 27 00 37 
 
Body-SDS 
Reiki healing  
Klangmassage 
Allergibehandling 
Tankefelts Terapi(TFT) 
Emotionel forløsende frihedsteknik(EFT) 

http://www.nanjakreutz.com/
http://www.balancehuset-vejen.dk/
http://www.facebook.com/namastelydhealing
http://www.horsensvalgmenighed.dk/


Stand Nr. 24 
Gym 1 
Lørdag den 1. 
Kl. 11:45 - 12:30 
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 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. 
 
 
 
 

Stand Nr. 51 
Gym 1 
Lørdag den 1. 
Kl. 12:45 - 13:30 
Rikke Klitgaard 
enhedsskolen.dk 
Vejen til indre fred, frihed, 
glæde og næstekærlighed 
Målet for menneskets liv er at vokse ind i den 
nondualistiske bevidsthed og således blive 
den vi er skabt til at være. Rikke vil fortælle 
om sit bevidsthedsskifte og om vejen til indre 
fred, frihed, glæde og næstekærlighed. 
 
Stand Nr. 01  

Gym 1 
Lørdag den 1. 
Kl. 13:45 - 14:30 
Bo Boilesen 
livetsskole.info  
Martinus og den nye verdens impuls 
Vi kan skabe det liv vil ønsker via vores tan-
kers tiltrækningskraft. Hør om hvordan du 
kan bliver herre i eget hus via tankernes 
skabende kraft. 
Det Tredie Testamente, Martinus åndsviden-
skab. 
 
Stand Nr. 64 
Gym 1 
Lørdag den 1. 
Kl. 14:45 - 15:30 
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, sårede 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 
angstknude der har sat sig, slipper så. 

http://www.falundafa.org/
http://www.enhedsskolen.dk/
http://www.livetsskole.info/
http://www.livsvejviser.dk/


Stand Nr. 52 
Gym 1 
Lørdag den 1. 
Kl. 15:45 - 16:30 
Erika Hansen 
erikahansen.com 
Håndlæsning og blindteg-
ning 
Fortæller om håndlæsning. 
Hvad kan det bruges til, samt demo af blind-
tegning blandt publikum. 
 
Stand Nr. 19 
Gym 2 
Lørdag den 1. 
Kl. 10:30 - 11:15 
Lene Buur Meyer 
Master of Publich Health 
Vitaminer bliver man syg af - hvis man ikke 
får dem. 
Hvorfor er det vigtigt at spise organiske vita-
miner / kosttilskud. 
Hvad skal jeg vælge og hvordan finder jeg 
rundt i junglen af tilbud. 
På foredraget gennemgår vi vitaminernes 
funktion og samspil i kroppen. Hvilke forskelle 
der er på syntetiske og plantebaserede pro-
dukter, samt hvilke ting som du skal være 
opmærksom på når du vælger kosttilskud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 43  
Gym 2 
Lørdag den 1. 
Kl. 11:45 - 12:45 
Marianne & 
Henriette 
livsrosen.dk 
Klangkoncert og klangmeditation 
Er du nysgerrig på, eller har du allerede mær-
ket hvad klangskålene kan, så deltag til klang-
koncerten, hvor 2 uddannede klangmassører 
- Henriette og Marianne vil indvie dig I klan-
gens univers og hvad skålene og vibrationer-
ne gør ved kroppen og livsglæden. Kom med 
ved at træde ind i klangens og lydens univers, 
mærk klangskålenes lyde og vibrationer nå 
ind på et dybt plan i både krop og sjæl. Lyde-
ne og vibrationerne er i stand til at opløse 
spændinger, traumer og blokeringer, så flow 
og balance kan opstå og en dyb indre ro 
spirer frem. Medbring gerne liggeunderlag og 
pude, så du rigtig kan slappe a' eller sæt dig 
godt til rette i stolen og mærk healingen fra 
disse Guddommelige vibrationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varm Herbal Thai Massage 

Traditionel Thai Massage  

Graviditet Aromaterapi  

Royal Thai Massage  

Thai Olie Massage  

Lymfe Massage 

Fod massage 
 

Nok 

53 84 95 95 

20 55 87 07  

www.sanaemassage.dk 

http://www.erikahansen.com/
http://www.livsrosen.dk/


Stand Nr. 33  
Gym 2 
Lørdag den 1. 
Kl. 13:00 - 13:45 
Bitten Sofia Silje Pedersen 
markat-healing.dk  
Jordakupunktur 
Jeg hedder Bitten er en kvinde på 41 år jeg er 
nyuddannet jordakupunktør. Vi er ca. 30 per i 
hele Danmark med den uddannelse, men hvis 
man ser tilbage i tiden er selve arbejdsformen 
med at bruge pinde til at finde noget med 
Kendt i år tusinder.  
Det jeg finder med mine pinde, er eksempel 
vis hvilket energi niveau en person, eller rum 
har og ud fra det højner, altså tilfører jeg 
rummet eller personen mere energi på under 
5 sekunder! Det er en sjov hurtig måde at 
arbejde med energier på. Selve jordakupunk-
tur kan anvendes hvor og når som helst og 
det kan både anvendes i naturen, på stadion 
(jeg har allerede været på CASA ARENA i 
Horsens, hvor jeg løftede energierne), i butik-
ker, Børnehjem, hos ejendomsmægler som 
ikke kan sælge et bestemt hus osv. 
 
Stand Nr. 53  
Gym 2 
Lørdag den 1. 
Kl. 14:00 - 14:45 
Merise McDowall 
merise-mcdowall.com 
Sådan vælger du krystaller 
Glem alt, hvad der står i sten- og krystalbø-
gerne! Glem alt, hvad folk skriver på internet-
tet! Den eneste måde, du kan finde de sten 
og krystaller, der er de rigtige for dig, er ved 
at bruge din intuition. 
Kom og hør, hvordan du skaber en stærk 
kontakt til din intuition, og hvordan du helt 
konkret bruger din intuition, når du skal 
vælge den helt rigtige krystal. Jeg guider dig 
desuden gennem en enkel og effektiv medita-
tion, som åbner op for samt forstærker din 
intuition. 
 

Stand Nr. G-03 
Gym 2 
Lørdag den 1. 
Kl. 15:00 - 15:45 
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 og stadig bliver vist. 
Og der sker hele tiden nyt, eller gammelt 
bliver fundet frem. 
Birgitte håber på at få en god dialog med 
publikum. 
 
Stand Nr. 36 
Teatersalen 
Søndag den 2. 
Kl. 10:30 - 11:15 
Ingeborg Hjortsballe  
Den6sans-Vejle.dk  
Engleterapi-Oplev magiske 
forvandlingsprocesser 
I samarbejde med englene udføres fantasti-
ske behandlinger. Hør om hvordan englene 
guider til hvilke værktøjer, der skal bruges 
under behandlingen.  
De har et stort overblik og ved hvordan trau-
met kan forløses i de enkelte situationer. Hør 
om hvordan ubevidste og destruktive følelser 
i underbevidstheden hurtigt kan transforme-
res og erstattes af afbalancerede følelser. Det 
bliver så nemmere at tiltrække det du gerne 
vil have i dit liv. Der fortælles også om Trans-
formationshealing, Tankefeltterapi, Me-
tasundhed, regression, Ho'oponopono m.m. 
 
 
 
 
 
 

Vejle Helsemesse 

Energien i Centrum 

D. 2/3 og 3/3 2019 

http://www.markat-healing.dk/
http://www.merise-mcdowall.com/
http://www.birgittelystlund.dk/
http://www.den6sans-vejle.dk/


Stand Nr. 14 - søndag 
Teatersalen 
Søndag den 2. 
Kl. 12:00 - 13:30 
Peer Heissel 
heissel.net 
Dit ansigt er en sladrehank  
Det er utroligt hvad dit ansigt fortæller om 
hvem du er og hvordan du tænker. 
Det indre afspejles i det ydre. For eksempel er 
det ikke tilfældigt hvor der opstår en rynke, 
poser over eller under øjnene. 
Ligeledes har vi en platform, som giver os en 
række muligheder. 
Jeg vil gennemgå ansigtet via et hav af power 
point billeder og jeg vil involvere frivillige. 
Kom og forstå hvorfor dit ansigt er som en 
åben bog - som du lærer at læse.  
Min bog om ansigts læsning sælges til halv 
pris under foredraget lig kr 100,- 
Heilpraktiker, foredrags/kursusholder samt 
studievært på DK4 om naturlig sundhed. 
 
Stand Nr. 10 
Teatersalen 
Søndag den 2. 
Kl. 13:45 - 14:30 
Nancy Fensman 

balancehuset-vejen.dk 
Åndelig Healings Kirurgi 
Auraen sættes i balance, så kroppen kan 
helbredde sig selv. 
Så går jeg ind på celle plan i det æteriske 
legeme. 
Og udfører en åndelig operation med hjælp af 
åndelige læger. 
Jeg går ind i en lille trance, så lægerne kan 
bruge mine hænder, en 1 cm. over kroppen, 
udføre kirurgien, uden at skære i legemet. 
Har 20 års erfaring, er medie og arbejder med 
klarsyn, afdøde kontakter, åndelig healings 
kirurgi, healing. 
 
 
 
 

Stand Nr. 14 - søndag 
Teatersalen 
Søndag den 2.  
Kl. 14:45 - 15:45 
Peer Heissel 
heissel.net 
Den sunde cannabis skal du 
kende, så kom og lær om denne vidunder-
plante 
Kom og bliv klogere på hvorfor cannabis har 
så alsidig gavnlige effekter i kroppen. 
Jeg vil blandt andet gennemgå det endocan-
nabinoide system, som er nøglen til den 
utrolige effekt cannabis har. 
Tænk på, at cannabis er ikke et fremmed stof. 
Du danner det selv! Kom og lær mere. 
Heilpraktiker, foredrags/kursusholder, samt 
studievært om naturlig sundhed. 
 
Stand Nr. 28-29  
Gl. cafe 
Søndag den 2. 
Kl. 10:30 - 11:15 
Søren Schjerbeck 
shamanshoppen.dk  
Sygdom, Sjæl og Mirakler 
Magic Heart fortællerom shamanistisk hel-
bredelse. 
Magic Heart er shaman, der er indviet hos 
Quetua-indianerne og har virket i DK med 
healing og retreats. 
Han fortæller om den shamanistiske tilgang 
til sygdom og hvad vi kan gøre for at få et 
godt liv. 
Et godt liv, som også du kan få del i. 
Så kom og hør om mirakler, der ikke bare er 
noget vi kan drømme om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horsens Helsemesse 

Energien i Centrum 

D. 7/9 og 8/9 2019 

http://www.heissel.net/
http://www.balancehuset-vejen.dk/
http://www.heissel.net/
http://www.shamanshoppen.dk/


Stand Nr. 13 
Gl. cafe 
Søndag den 2. 
Kl. 11:30 - 12:15 
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. 
 
Stand Nr. 68 
Gl. cafe 
Søndag den 2. 
Kl. 12:30 - 14:00 
Christian Sejr 
christiansejr.dk  
Spirit in Action 
Mød Christian Sejr, som på humoristisk og 
levende vis vil 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 an-
vendt i den åndelige verden, så det hele ikke 
bare er volapyk, for den som vil vide mere. 
Publikum vil også på aktiv vis, blive indført i 
en øvelse eller to, for at give en oplevelse af, 
hvad det vil sige at mærke og være i den 
åndelige energi, - så som at få kontakt med 
ånderne. Du er velkommen til at stille 
spørgsmål undervejs, -selvfølgelig med hen-
syn til tidsrammen. Til sidst giver Christian en 
lille hurtig reading/læsning af så mange han 
kan nå inden for tidsrammen og tro mig han 
når mange på kort tid. Da denne minikursus 
skal ses som en indledning til flere kommen-
de, vil de være uafhængige af hverandre, 
men alligevel vil der være en rød tråd gen-
nem det hele, og jeg kan kun anbefale at man 
møder op til dem, for at følge med. 
Det er meningen, at du efter en del work-
shops gerne skulle føle dig mere tryg med 
åndeverdenen, og også have mere viden om 
livet efter dette liv på jorden. 
 

Stand Nr. 43 
Gl. cafe 
Søndag den 2. 
Kl. 14:45 - 15:45 
Marianne & 
Henriette 
livsrosen.dk 
Klangkoncert og klangmeditation 
Er du nysgerrig på, eller har du allerede mær-
ket hvad klangskålene kan, så deltag til klang-
koncerten, hvor 2 uddannede klangmassører 
- Henriette og Marianne vil indvie dig I klan-
gens univers og hvad skålene og vibrationer-
ne gør ved kroppen og livsglæden. 
Kom med ved at træde ind i klangens og 
lydens univers, mærk klangskålenes lyde og 
vibrationer nå ind på et dybt plan i både krop 
og sjæl. 
Lydene og vibrationerne er i stand til at oplø-
se spændinger, traumer og blokeringer, så 
flow og balance kan opstå og en dyb indre ro 
spirer frem. 
Medbring gerne liggeunderlag og pude, så du 
rigtig kan slappe a' eller sæt dig godt til rette i 
stolen og mærk healingen fra disse Gud-
dommelige vibrationer. 
 
Stand Nr. 72 
Gym 1 
Søndag den 2. 
Kl. 10:45 - 11:30 
Horsens Valgmenighed 
horsensvalgmenighed.dk 
Livsmestring, recovery, og hjerteheling. En 
workshop om at finde sin vej i livet 
Vore erfaringer skaber sammen med vor 
personlighed det potentiale, vi har, og som 
kan blive til velsignelse for verden omkring 
os. Men ofte oplever vi, at det er svært at 
finde vejen og meningen med tilværelsen. På 
denne workshop skal vi gennem meditation 
og fokus på erfaringer fra kirkens historie 
arbejde med at gå vor egen vej – sammen 
med Jesus. 
 
 

http://www.tromborg-tarot.com/
http://www.christiansejr.dk/
http://www.livsrosen.dk/
http://www.horsensvalgmenighed.dk/


Stand Nr. 23 

Gym 1 
Søndag den 2.  
Kl. 11:45 - 12:30 
Nanja Kreutz 
nanjakreutz.com 
Zhineng Qigong 
Zhineng Qigong er kendt som en af de mest 
effektive qigong former i Kina. Der er tale om 
øvelser, som er nemme at lære, og som kan 
indpasses i en travl hverdag. 
Zhineng Qigong kan bl.a. være med til at: 
mindske spændinger og stress i kroppen, 
styrke kroppen, forøge sundhed, give energi, 
skabe afslapning, forøge livskvalitet og skabe 
indre ro. 
Du vil få et indblik i baggrunden for Zhineng 
Qigong og lære at lave nogle af øvelserne. 
 
Stand Nr. 55-B 

Gym 1 
Søndag den 2.  
Kl. 12:45 - 13:30 
Lilian Scatty Lynnerup 
reconnective-healing.dk  
Reconnective Healing 
Jeg vil fortælle om Reconnective Healing og 
The Reconnection, som Dr. Eric Pearls fik 
givet for at videregive til verden. 
Reconnective Healing® er en ny og højere 
form for healingsenergier eller frekvenser, 
end vi før har oplevet. Den bringer lys, kær-
lighed og information til os fra universet. 
Denne nye højere frekvens skal hjælpe os 
mennesker med at komme i balance med os 
selv, jorden og universet! 
The Reconnection genforbinder dig med din 
livsbane og livsformål! 
Alt kan helbredes – enhver form for ubalance 
fysisk, emotionelt, mentalt eller spirituelt- det 
er os selv der sætter begrænsningerne! 
Jeg vil give eksempler fra mine klienters 
forløb i klinikken. 
Jeg demonstrerer healingen med publikum. 
Glæder mig til at se dig! 
 

Stand Nr. 24 
Gym 1  
Søndag den 2. 
Kl. 13:45 - 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 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.nanjakreutz.com/
http://www.reconnective-healing.dk/
http://www.falundafa.org/


Stand Nr. G-02 
Gym 1  
Søndag den 2. 
Kl. 14:45 - 15:30 

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. 03 

Gym 2 
Søndag den 2. 
Kl. 10:30 - 11:15 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TatiKlinik  

 

stedet hvor du smider alle dine 
smerter i skraldespanden  

Kærlighed, Lys og Lykke 

 

Horsens Sportsterapi 

v/ Line Schöwing 

22 17 34 38 

helse-stedet.net/behandlere/line_schowing 

Cupping 

Foam Roller 

Kinesiotape 

Refleksterapi 

Refleksakupunktur 

Restitution og recovery 

Triggerpunktsakupunktur 

Triggerpunkts massage 

PNF udspænding 

Sportsakupunktur 

Fysiurgisk massage 

http://www.digitalmuseum.dk/
http://www.astrologi-info.dk/
http://www.astrologi-coaching.dk/


Stand Nr. 39 

Gym 2 
Søndag den 2. 
Kl. 11:30 - 12:15 
Keld Roed 
keld.teamasea.com  
De sovende kræfter og Redox Signalmoleky-
ler 
Hvordan og hvor sætter vi stikket i for at blive 
oplyste, sunde og raske fysisk og psykisk. 
Handler det om at lave nogle specielle øvel-
ser? handler det om at indtage nogle speciel-
le fødevarer eller tilskud? Elna og Keld der 
driver deres wellness- og helsevirksomhed fra 
deres naturoase i Egedalen, behandler og 
guider dig og giver dig hjælpemidler og vej-
ledning til at finde ind i mental og fysisk 
velvære. 
Mange tror måske, at det kun er gennem 
meditation og afsavn, at vi kan nå ind til og 
udleve de magiske kræfter vi besidder.  
Mennn... der er faktisk mange andre og helt 
enkle redskaber og herunder øvelser fysisk og 
mentalt, der kan give dig indsigt i og evnen til 
at skabe et ekstraordinært liv.  
Et liv hvor du får både viden om muligheder 
og om praktiske øvelser til at lære dig at være 
skaberen i dit eget liv. 
Keld der har en akademisk tilgang og er spiri-
tuelt guidet vil gennem sit interaktive fore-
drag kaste lys over nogle af de ting der er til 
rådighed i dig selv, for at opnå et liv i overflod 
og velvære. Vi kan hjælpe dig ind til dine egne 
unikke styrker og healings evner, så du selv 
kan blive i stand til at tage ansvaret og skabe 
dit eget liv og helbred. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 45 
Gym 2 
Søndag den 2. 
Kl. 12:30 - 13:15 
Sarah Prana 
pranaterapi.dk 
Hvad er min livsopgave 
både arbejdsmæssigt og personligt 
Er jeg på det rette sted? Hvor skal jeg være og 
hvordan finder jeg ud af det? 
Hvad har med mit helbred og psyke at gøre 
med min livsopgave? 
Der er mange bud på hvad du skal lave og 
hvad der er rigtige for dig. 
Hvem ved det? Hvad skal der til for at du 
følger dit indre kald og kommer på den rette 
stige? 
Kom til et inspirerende foredrag med Sarah 
Prana, som via klarsyn, erfaringer og åndelig 
vejledning giver dig et bud på, hvordan du 
finder din livsopgave, der giver dig vejen til 
bedre helbredelse og hvad du skal være 
opmærksom på og være klar over*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.keld.teamasea.com/
http://www.pranaterapi.dk/


Stand Nr. 08 
Gym 2 
Søndag den 2. 
Kl. 13:30 - 14:15 
Lars-Elias Anna Elena 
optimallivsenergi.dk  
Det etiske grundlag for et 
spirituelt liv og fred på jorden 
Alle religioner hviler på etiske fundamenter – 
visse dyder som for en stor del er sammen-
faldende. At etablere sig i disse dyder er 
grundlaget for et langt og lykkeligt liv, men alt 
for ofte springer vi let henover dem. Jeg vil 
berøre og udlægge disse dyder i forskellige 
religioner med speciel fokus på de 10 dyder, 
som udgør Yama og Niyama, det etiske 
grundlag i yoga. Det siges at hvis man perfek-
tionerer blot én af disse dyder har man per-
fektioneret dem alle og tilbagelagt ¾ af vejen 
mod oplysning. Derudover vil jeg komme ind 
på de over 100 dyder/egenskaber, som jeg 
har beskrevet i yogakort, som jeg kalder 
levekort idét de er guidelines til, hvordan 
man kan leve et godt liv i yoga – forening 
med sig selv. 
 
Stand Nr. 32 
Gym 2 
Søndag den 2.  
Kl. 14:30 - 15:15 
Ole Brønd 
energihealing.nu 
Workshop - energitest 
Super spændende workshop, hvor du lærer, 
hvordan du selv udfører en korrekt energitest 
(muskeltest), så du kan teste dig selv, for 
hvad der er godt for dig, og for hvad der ikke 
er sundt for dig, og meget mere. Du kan også 
teste dine børn, demente og dine kæledyr. 
Lær desuden nogle enkle men effektive ener-
giøvelser, der er med til at styrke dit helbred. 
Du vil også lære en energiøvelse, som kan 
beskytte dig, mod at andre dræner dig for 
energi, og som kan give dig energien tilbage, 
hvis du føler dig drænet. 
 

 
 
 
 
 

Kosmetolog 

Permanent Make up artist 

Laser behandler 

Negletekniker 

Manicure og pedicure 

Uddannelse 

www.chikabeauty.dk 

27 14 56 65 

Ove Jensens Allé 4 

8700 Horsens 

http://www.optimallivsenergi.dk/
http://www.energihealing.nu/


 

 

 

 

Morgenmad 
 Øko. bolle med smør, marmelade og ost 20,- kr. 
   

Frokost 
 Sandwich m. kylling/ bacon 35,- kr. 
 Sandwich m. laks 35,- kr. 
 Sandwich m. tun 35,- kr. 
 Sandwich m. frikadelle og rødkål 35,- kr. 
 Salater i glas (Rejer + brød) 30,- kr. 
 Salater i glas (Kylling + brød) 30,- kr. 
 2 stk. frikadeller med rugbrød og rødkål. 20,- kr. 
 + Ekstra frikadelle 5,- kr. 
   

Vegetar 
 Falafel m Tabouleh 35,- kr. 
 Gazpacho (kold) m perlebyg 30,- kr. 
 + Kylling eller rejer 35,- kr. 
   

Eftermiddag 
 Gl. dags æblekage med flødeskum 25,- kr. 
 Dagens kage 15,- kr. 
   

Drikkevare 
 1 kop kaffe/the 10,- kr. 
 1 kande kaffe/the 40,- kr. 
 1 flaske kildevand 15,- kr. 
 Sodavand 0,3 l 20,- kr. 
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SØNDAG D. 8/9 Kl. 10-16 
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75 STANDE - GALLERI - FOREDRAG - KONCERT 

 
 

GRATIS 

KONCERTER OG FOREDRAG 
PÅ ENTREBILLETTEN 

ENTRE: kr. 50,- 

www.energienicentrum.dk 
Sønderbro Kulturhus, Lindvigsvej 4 – 8700 Horsens 



Galleri 
 
Tina Ditlevsen 

www.tinaditlevsen.dk 

28 11 44 11 

Stand G-01 

 

 

 

Workshop: 

Det er muligt at få malet et personligt "Powerbillede", som er et billede af dig, til dig og om dig. 

Jeg føler din energi, og med støtte fra Spirit får jeg kanaliseret den healingsenergi, og de farver 

og former som du har brug for, ned på lærredet. Efterfølgende vil billedet have en healende 

effekt på dig. Hvis du er interesseret i at få malet dit personlige Powerbillede, så forklarer jeg 

mere detaljeret omkring hele processen når vi mødes på standen. 

 

 

Nik Okkels udstiller 

billeder af Bergljot 

Bjornson Okkels 

www.digitalmuseum.dk 

52 65 26 26  

Stand G-02 

 
 

Har DU en god fortælling om Bergljot, så kom med den! Tryk og enkelte malerier udstilles. 

 

 

Birgitte Lystlund 

www.birgittelystlund.dk  

75 65 54 58  

Stand G-03 

 

 

Birgitte Lystlund, åndeligt inspireret kunstner, skaber skulpturer og malerier med 

englekraft. Birgitte håber på at få en god dialog med publikum. 

http://www.tinaditlevsen.dk/
http://www.digitalmuseum.dk/
http://www.birgittelystlund.dk/


 

http://www.egholm-skind.dk
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Oversigt over udstillere

Stand Nr. 01 - Livets Skole i åndsvidenskab 

Stand Nr. 02 - Hannibal Gabriel 

Stand Nr. 03 - Astrologi & Coaching 

Stand Nr. 04 - Med dig i centrum 

Stand Nr. 05-06 - TatiKlinik 

Stand Nr. 07 - COSMADERM  

Stand Nr. 08 - Optimal Livsenergi 

Stand Nr. 09 - Tina Nandal 

Stand Nr. 10 - Balancehuset 

Stand Nr. 11 - Sandra Jean 

Stand Nr. 12 - Tinna Maria Pedersen  

Stand Nr. 13 - Tromborg Tarot og Shamanisme 

Stand Nr. 14-lørdag - Maria Ploug 

Stand Nr. 14-søndag - Peer Heissel, Heilpraktiker  

Stand Nr. 15 - Elina Ochoa 

Stand Nr. 16 - Skovkraft 

Stand Nr. 17-18 - Hyggeshoppen GodKarmaShopStand 

Stand Nr. 19 - Lene Meyer 

Stand Nr. 20 - Leguano Danmark 

Stand Nr. 21 - Oriato 

Stand Nr. 22 - Anitas Unikke Univers 

Stand Nr. 23 - Nanja Kreutz  

Stand Nr. 24 - Falun Dafa 

Stand Nr. 25 - Josepf Acuña Challco 

Stand Nr. 26 - Justdoyou 

Stand Nr. 27 - Namaste lydhealing 

Stand Nr. 28-29 - Shaman Shoppen 

Stand Nr. 30-31 - Livskunsten  

Stand Nr. 32 - ENERGIHEALING.NU 

Stand Nr. 33 - Markat 

Stand Nr. 34 - Klinik Soulbodylife 

Stand Nr. 35 - Per Marx Rasmussen 

Stand Nr. 36 - Den 6. Sans 

Stand Nr. 37 - KK Healing og Terapi 

Stand Nr. 38 - Forever Living 

Stand Nr. 39 - ASEA 

Stand Nr. 40 - Bohemian Spirit Tarot  

Stand Nr. 41 - Disas.dk 

Stand Nr. 42 - OK 

Stand Nr. 43 - Livsrosen  

Stand Nr. 44 - Sanae massage 

Stand Nr. 45 - Prana Terapi 

Stand Nr. 46 - Søs Jensen 

Stand Nr. 47-A - Klinik BlivSmerteFri.dk 

Stand Nr. 47-B - Klinik Body & Health 

Stand Nr. 48 - Massøren Horsens 

Stand Nr. 49 - Gitte's Spirituelle Univers 

Stand Nr. 50 - LytTilJesus.dk 

Stand Nr. 51 - Enhedsskolen 

Stand Nr. 52 - Helseuniverset  

Stand Nr. 53 - Krystalskolen Danmark 

Stand Nr. 54 - Odense Håndlæser Skole  

Stand Nr. 55-A - Kristina Lotus Rasmussen 

Stand Nr. 55-B - Reconnective Healing 

Stand Nr. 56 - Zonehuset 

Stand Nr. 57 - Klinik Nør  

Stand Nr. 58 - Naturlic 

Stand Nr. 59 - Sonja Lucien  

Stand Nr. 61 - Mikas Sten Univers 

Stand Nr. 62 - Sundhedsklinikken LevVis 

Stand Nr. 63 - Egernsbo 

Stand Nr. 64 - Livsvejviser 

Stand Nr. 65 - Lone Matine  

Stand Nr. 66 - Egholm Skind Aps 

Stand Nr. 67 - Clairvoyance og afdøde kontakt 

Stand Nr. 68 - Christian Sejr 

Stand Nr. 69 - Astro-Design  

Stand Nr. 70 - Bent Olesen 

Stand Nr. 71 - Bodyconnection 

Stand Nr. 72 - Horsens Valgmenighed 

Stand Nr. 73-A - Dogan Universe ApS 

Stand Nr. 73-B - Rent Indeklima 

Galleri G-01 - Kunstnerisk healer - Tina Ditlevsen 

Galleri G-02 - Bergljot 



Galleri G-03 - Himlens engle og budskab

 



Udstillere 
Stand Nr. 01 
Livets Skole i åndsvidenskab  
Det Tredie Testamente, Martinus 
åndsvidenskab – alkærlighedens 
videnskab. 
Bo Boilesen  
20 15 78 11 
www.livetsskole.info 

Stand Nr. 02 
Hannibal Gabriel 
Arbejdsform: Spirituel Tidslinje 
Spirituelt Medie, Entertainer 
Kendt fra TV 
Hannibal Gabriel 
40 83 27 76 
www.hannibal-gabriel.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. 05-06  
TatiKlinik 
Akupunktur (Traditionel & Moder-
ne), Kranio-Sakral Terapi, Face Re-
lease, TTM & Afspænding Massage. 
Tatiana Grujevsky 
28 29 27 33 
www.tatiklinik.dk 

Stand Nr. 07 
COSMADERM 
Rene / vegane Naturprodukter. 
Specialist i Hyaluron produkter. 
3 Phase plante Hyaluron. 
Ina Bothe 
28 46 82 48 
www.cosmaderm.dk  

Stand Nr. 08 
Optimal Livsenergi  
Arbejde med specifikke og gene-
relle udfordringer via yogakort, 
halvædelsten og essentielle olier. 
Lars-Elias Anna Elena 
40 16 28 81 
www.optimallivsenergi.dk  

Stand Nr. 09 
Tina Nandal 
Coaching og intuiativ vejledning, i 
en tillidsfuld relation.  
 
 
Tina Nandal 
20 97 15 65 

Stand Nr. 10 
Balancehuset 
Healing - Æterisk indgreb 
Klarsyn og afdøde kontakter 
 
Nancy Fensman 
51 32 64 30 
www.balancehuset-vejen.dk 

Stand Nr. 11 
Sandra Jean 
Håndlavet gedemælksæbe til 
kontakt eksem, sart, tørt og 
problematiske hud. 
Sandra Jean 
52 60 04 64 
www.sandra-jean.com  

Stand Nr. 12 
Tinna Maria Pedersen 
Clairvoyant rådgivning, healing, 
dybdeterapi, regression og kon-
takt til afdøde/spirituelle guides 

 
Tinna Maria Pedersen 
22 98 70 18 

Stand Nr. 13 
Tromborg Tarot og Shamanisme 
Den lille Tarotskole 
Tarot rådgivning. Salg af Tarot- og 
dyrekort, bøger, shamantrommer 
Johnny Tromborg 
75 62 47 01 
www.tromborg-tarot.com 

http://www.livetsskole.info/
http://www.hannibal-gabriel.dk/
http://www.astrologi-info.dk/
http://www.astrologi-coaching.dk/
http://www.meddigicentrum.dk/
http://www.tatiklinik.dk/
http://www.cosmaderm.dk/
http://www.optimallivsenergi.dk/
http://www.balancehuset-vejen.dk/
http://www.sandra-jean.com/
http://www.tromborg-tarot.com/


Udstillere 
Stand Nr. 14 - lørdag 
Maria Ploug 
Grafologi 
Skriften fortæller hvem du er…  
Diplom-grafolog og Skriftpsykolog 
Maria Ploug 
20 27 63 44 
www.mariaploug.dk 

Stand Nr. 14 - søndag 
Peer Heissel, Heilpraktiker 
Ansigtslæsning, iris analyse. 
Foredrag om cannabisolie. Forfat-
ter: "Dit ansigt er en sladrehank"  
Peer Heissel 
26 12 14 03 
www.heissel.net  

Stand Nr. 15 
Elina Ochoa 
Elina er energi arbej-
der og designer, og 
viser her arbejdet som hun er guidet til at lave. 
Elina Ochoa  
40 92 24 35 
www.elinaochoa.com  

Stand Nr. 16 
Skovkraft 
Salg af hendes bog ”På Kærlighe-
dens Alter”. 
 
Forfatterinde 
Berit Hedegaard 
28 93 55 02 

Stand Nr. 17-18 
Hyggeshoppen - GodKarmaShop 
Salg af produkter. 
Smykker, røgelse, vindklokker, 
yoga og meditations udstyr. 
Britta Poulsen 
61 27 48 82 
www.hyggeshoppen.dk - www.GodKarmaShop.dk 

Stand Nr. 19 
Lene Meyer 
Hudplejeprodukter. 
Naturlige vitaminer og kosttilskud. 
 
 
Lene Meyer 
22 66 84 36 

Stand Nr. 20 
Leguano Danmark 
Salg af barfodssko. 
 
 
Beatrice Spanier 
40 30 67 09 
www.leguano.dk  

Stand Nr. 21 
Oriato 
Arbejder med ny tids siderisk 
astrologi og healing. 
 
Thomaas Apath Anglophil 
51 25 10 84 
www.apath.dk  

Stand Nr. 22 
Englekort, smykker, røgelse, 
olier, økologiske vaskenødder, 
info om retreats, clairvoyance, 
cirkeltræning og healing. 
Anita Hummelshøj Mikkelsen 
28 74 00 02 
www.anitasunikkeunivers.dk  

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 
Falun Dafa 
Traditionel meditati-
onsmetode og selv-
kultivering for sind og krop. 
Cherie Chen 
60 57 59 99 
www.falundafa.org 

Stand Nr. 25 
Josepf Acuña Challco  
Sten. 
Krystaller.  
Inka smykker. 
 
Josepf Acuña Challco 
Josacha0678@gmail.com 

http://www.mariaploug.dk/
http://www.heissel.net/
http://www.elinaochoa.com/
http://www.hyggeshoppen.dk/
http://www.godkarmashop.dk/
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http://www.nanjakreutz.com/
http://www.falundafa.org/


Udstillere 
Stand Nr. 26 
Justdoyou 
Salg af kurser, engle-, orakel og 
tarot kort. Laver mindre oplæg 
med kortene.  
Lone Thurøe 
24 45 40 09 
www.justdoyou.dk  

Stand Nr. 27 
Namaste lydhealing 
Aktivere og stimulerer alle krop-
pens celler, væsker og organer. En 
indre massage. Lyd Liv Lys 
Helle Bhavanti Nielsen 
23 45 55 63  
www.facebook.com/namastelydhealing 

Stand Nr. 28-29 
Shaman Shoppen 
Drømmefangere, Indiansk hånd-
værk, Røgelse (hvid salvie) og 
vores helt egen specialte 
Søren Schjerbeck 
30 44 71 00 
www.shamanshoppen.dk 

Stand Nr. 30-31 
Livskunsten  
Sten. 
Krystaller.  
 
 
Laila Enggaard Hansen 
20 81 77 88 

Stand Nr. 32  
ENERGIHEALING.NU  
Lær at heale dig selv på dybt 
celleplan med energihealing.nu 
 
Ole Brønd 
23 65 03 11  
www.energihealing.nu  

Stand Nr. 33 
Markat 
Markat sætter aftryk på dit liv 
med jordakunpunktur og kodetlys. 
 
Bitten Sofia Silje Pedersen 
22 33 53 82 
www.markat-healing.dk  

Stand Nr. 34  
Klinik Soulbodylife 
Sjælstegninger, Quantum Berø-
ringsHealing, "Kunsten at skabe i 
glæde", Sameksistens, SoulutionArt 
Ulla Rose Harpøth 
30 33 17 76 
www.soulbodylife.dk 

Stand Nr. 35 
Per Marx Rasmussen 
KORT&GODT 
Tarot krydret med Healing. 
 
 
Per Marx Rasmussen 
52 50 26 76 

Stand Nr. 36 
Den 6. Sans 
TFT, Metasundhed, Engleterapi, 
Clairvoyance, Spirituelle rejser og  
EngleTerapeut Uddannelse  
Ingeborg Hjortsballe  
51 60 06 06 
www.den6sans-vejle.dk 

Stand Nr. 37 
KK Healing og Terapi  

D-Tox udrensning.  

Salg af Organo Basisk Kaffe. 
Rochester Ingefær Juice. 
Karen Knudsen 
26 70 39 76 
www.kkhealing.net 

Stand Nr. 38 
Forever Living  
Forever Living Forhandler. 
 
 
Arne Møller Rasmussen 
53 34 60 00 
www.myaloevera.dk/jylland 

Stand Nr. 39 
ASEA 
Salg af ASEA. 
Info om ASEA og Redox 
signalmolekyler. 
Elna Nissen & Keld Roed 
61 11 20 32 
www.keld.teamasea.com 

http://www.justdoyou.dk/
http://www.facebook.com/namastelydhealing
http://www.shamanshoppen.dk/
http://www.energihealing.nu/
http://www.markat-healing.dk/
http://www.soulbodylife.dk/
http://www.den6sans-vejle.dk/
http://www.kkhealing.net/
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http://www.keld.teamasea.com/


Udstillere 
Stand Nr. 40 
Bohemian Spirit Tarot 
Tarot - svar på fremtiden, kærlig-
hed, job, skyggesider, tidligere liv 
eller personlig udvikling. 
 
Salima Veng  
www.bohemianspirittarot.dk  

Stand Nr. 41 
Disas.dk  
Salg af Røgelse.  
Tarot, engle og orakel kort. 
Book of Shadow. 
Janni Disa Lund Nielsen  
40 47 20 47 
www.disas.dk  

Stand Nr. 42 
OK 
OK kort, el og mobil. 
 
 
Tom Nyberg Rasmussen 
40 41 65 76 
www.ok.dk  

Stand Nr. 43 
Livsrosen 
Håndlæsning. 
Blindtegning. 
Access Bars. 
Marianne Nielsen 
61 16 20 05 
www.livsrosen.dk  

Stand Nr. 44 
Sanae massage 
Thai, Thai Olie, Royal Thai, Varm 
Herbal Thai, Fod og Lymfe Massa-
ge. Graviditet Aromaterapi. 
Nok Thustrup 
53 84 95 95 / 20 55 87 07 
www.sanaemassage.dk  

Stand Nr. 45 
Prana Terapi 
Natur Hormon Vejleder. 
Arbejder med krop, sjæl og sind 
med hypnoterapi og akupunktur. 
Sarah Prana 
30 43 15 27 
www.pranaterapi.dk  

Stand Nr. 46 
Søs Jensen 
Access Bars. 
Healing. 
 
 
Søs Jensen 
20 87 61 58 

Stand Nr. 47-A 
Klinik BlivSmerteFri.dk  
Akupunktur, Øre akupunktur, 
Hypnose. 
 
Brian Langvad Johansen 
30 33 06 60 
www.blivsmertefri.dk  

Stand Nr. 47-B 
Klinik Body & Health 
Klangterapi, lydterapi, body sds, 
reiki healing, TFT. 
 
Ulla Schrøder 
21 27 00 37 
www.bodyandhealth.dk  

Stand Nr. 48 
Massøren Horsens 
Ryg/Skulder massage. 
Refleks terapi. 
Formruller. 
Line Schöwing 
22 17 34 38 
www.helse-stedet.net/behandlere/line_schowing 

Stand Nr. 49 
Gitte's Spirituelle Univers 
Spirituel rådgivning m. tarotkort 
 
 
Gitte Askou Rosborg 
50 44 17 76 
www.gittes-spirituelle-univers.dk 

Stand Nr. 50 
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 

http://www.bohemianspirittarot.dk/
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http://www.ok.dk/
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Udstillere 
Stand Nr. 51 
Enhedsskolen 
Formidling af nondualistisk 
bevidsthed og klarsyn til nye 
generationer.  
Rikke Klitgaard 
22 28 48 33 
www.enhedsskolen.dk  

Stand Nr. 52 
Helseuniverset  
Teknikker for lindring af hoved-
pine/migræne. Salg af engle og 
støttebind med bambuskul. 
Karen Bolette 
28 30 22 48 
www.helseuniverset.dk  

Stand Nr. 53 
Krystalskolen Danmark 
Uddannelser og kurser i krystal-
healing og krystalterapi. Kom og få 
krystalhealing af en elev. 
Merise McDowall 
20 72 75 78 
www.merise-mcdowall.com 

Stand Nr. 54 
Odense Håndlæser Skole 
Håndlæsning og Blindtegning 
Kurser 
 
Erika Herløv Hansen 
40 37 54 30 
www.erikahansen.com 

Stand Nr. 55 - A 
Kristina Lotus Rasmussen 
Krystalhealing. 
Krystalreading.  
 
 
Kristina Lotus Rasmussen 
25 70 00 21 

Stand Nr. 55 - B 
Reconnective Healing 
Clairvoyance og Afdødekontakt, 
Spirituel Psykoterapi, Reconnec-
tive Healing, The Reconnection 
Lilian Scatty Lynnerup 
40 42 45 39 
www.reconnective-healing.dk 

Stand Nr. 56 
Zonehuset  
Zoneterapeut, massage, NADA 
behandling, akupressur. 
 
Sussi Rasmussen 
52 24 64 70 
www.zonehuset.dk  

Stand Nr. 57 
Klinik Nør 
Clairvoyance/afdødekontakt. 
Uddannet avanceret hypnotera-
peut, Claivoyant og healer. 
Betina Nør-Jensen 
29 38 20 99 
www.kliiniknør.dk  

Stand Nr. 58 
Naturlic 
Tebutik med skønne teblandinger. 
Naturlic glutenfri bageblandinger. 
Chokolade. Lækre smagsprøver. 
Ingrid Rosenkrantz Maack 
97 10 10 13 / 60 15 00 10 
www.naturlic.dk  

Stand Nr. 59 
Sonja Lucien 
Sjælstegninger med clairvoyante 
budskaber. 
 
 
Sonja Lucien 
www.sonjalucien.com  

Stand Nr. 61 
Mikas Sten Univers 
Sten og krystaller, samt smykker i 
sølv. Prøvebehandlinger m. krystal 
healing 
 
Gia Mikaela Adeler 
www.mikassten.dk  

Stand Nr. 62 
Sundhedsklinikken LevVis 
Informativ behandler. 
Akupunktur. 
Hypnose. 
Leon Hansen 
28 69 35 15 
www.levvis.dk  

http://www.enhedsskolen.dk/
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Udstillere 
Stand Nr. 63 
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. 64 
Livsvejviser 
Fortælling om regression og trance 
Der tolkes også tarotkort på stan-
den. 
Claus Pedersen 
40 11 75 73 
www.livsvejviser.dk 

Stand Nr. 65 
Lone Matine 
Clairvoyance - Medie  
Reiki healer 
 
Lone Matine 
22 91 09 46 
www.lonematine.dk 

Stand Nr. 66 
Egholm Skind Aps 
Ergonomiske stole 
med formstøbte 
sæder i ægte læder, 20% rabat på messen. 
Jette Egholm 
28 25 71 40 
www.egholm-skind.dk  

Stand Nr. 67 
Clairvoyance og afdøde kontakt 
På min stand vil jeg formidle 
kærlige og ærlige beskeder fra 
åndeverden til dig. 
Trine Friis 
Sverige 
Tlf.: 0046 763 145 435 

Stand Nr. 68 
Christian Sejr 
Medium, Håndlæser 
Healer, Kurser. 
 
Christian Sejr 
28 12 43 30 
www.christiansejr.dk 

Stand Nr. 69 
Astro-Design 
GRATIS Tens smertebehandling. 
Års og fødselshoroskop. 
Erik Rørholm Larsen 
86 83 60 39 
www.astro-design.dk 
www.aktivamesser.dk  

Stand Nr. 70 
Bent Olesen 
Spirituel livsstilskonsulent, Hea-
ling, Lydhealing, Klarsyn, Kanalise-
ret clairvoyance 
 
Bent Olesen 
52 65 41 21 

Stand Nr. 71 
Bodyconnection  
Kostvejledning, Access Bars Trig-
gerpunktsmassage, Hypnoterapi, 
Zoneterapi 
Pia Birk 
23 72 07 21 
www.bodyconnection.dk 

Stand Nr. 72 
Horsens Valgmenighed 
Forbøn, samtale, helen-
de bøn, bøn for syge. 
Horsens Valgmenighed 
61 74 92 74 
www.horsensvalgmenighed.dk 
www.imesterenslys.dk 

Stand Nr. 73-A 
Dogan Universe ApS 
Magnet smykker 
 
 
Niels Lemming 
28 86 65 33 
www.rehnes-shop.com  

Stand Nr. 73-B 
Rent Indeklima 
Roboclean 
 
 
Niels Lemming 
28 86 65 33 
www.rent-indeklima.dk 
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Udstillere 
Stand G-01 
Kunstnerisk healer 
Maler med akrylmaling med 
forskellige teknikker, som spartel, 
pensel, fingre, lag på lag mm 
Tina Ditlevsen 
28 11 44 11 
www.tinaditlevsen.dk  

Stand G-02 
Bergljot 
Har DU en god fortælling om 
Bergljot, så kom med den! Tryk og 
enkelte malerier udstilles. 
Nik Okkels 
52 65 26 26 
www.digitalmuseum.dk 

Stand Nr. G-03 
Himlens engle og budskaber 
Åndeligt inspireret kunster, som 
skaber skulpturer og malerier med 
englekraft 
Birgitte Lystlund 
30 28 54 58 - 75 65 54 58 
www.birgittelystlund.dk 

 

 
 
 
 

På Helse-stedet.net kan du møde: 

Karen Knudsen 26 70 39 76 

Line Schöwing 22 17 34 38 

Marianne Nielsen 61 16 20 05 

Nok Thustrup 53 84 95 95 

Ulla Schrøder 21 27 00 37 

http://www.tinaditlevsen.dk/
http://www.digitalmuseum.dk/
http://www.birgittelystlund.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrem Serum 350,- kr. 

Øjencreme 250,- kr. 

Messe tilbud: 450,- kr. for sættet 

 

Se flere produkter på stand 7 eller på 

hjemmesiden: www.cosmaderm.dk 

Du har aldrig før set et produkt som ASEA. For det er 

verdens første kosttilskud med redoxsignalmolekyler. Få 

mere at vide om ASEA, den første drik på markedet, som 

er baseret på denne unikke og videnskabelige teknologi 

og som ændrer liv over hele verden. 

 

RENU 28 er en topikal hudplejegel, som understøtter din 

hud ved hjælp af redoxsignalteknologi. Dette innovative 

produkt plejer kroppen udefra og giver huden et sundt og 

ungdommeligt udseende. 

 

 

Kom og hør mere om ASEA og RENU 28 på stand 39. 

Eller se mere på www.helse-stedet.net/produkter/asea 



Behandlingsformer på helse-STEDET.net

 Access Bars Healing 

 Allergibehandling 

 Bindevævsmassage 

 Cupping 

 Drømmetydning 

 D-Tox Spa Udrensning 

 Emotionel forløsende 

frihedsteknik(EFT) 

 Foam Roller 

 Fod massage 

 Fysiurgisk massage 

 Graviditets Aromaterapi 

 Healingmassage 

 Intuitiv healing 

 Intuitiv håndlæsning 

 Kinesiotape 

 Klangmassage 

 Kognitiv terapi 

 Kropsterapi – massage 

 Kropstest 

 Lydterapi 

 Lymfe Massage 

 Mindfulness 

 Mor/Barn massage 

 PNF udspænding 

 Psykoterapi 

 Reiki healing 

 Refleksterapi 

 Restitution og recovery 

 Royal Thai Massage 

 Sportsakupunktur 

 Tankefelts Terapi 

 Tegneterapi 

 Thai Olie Massage 

 Traditionel Thai Massage 

 Triggerpunktsakupunktur 

 Triggerpunkt massage 

 Varm Herbal Thai Massage

På helse-STEDET.net kan du se de tilknyttede behandlere. 

 
Løvenørnsgade 9 

8700 Horsens 

26 70 39 76 / 20 55 07 87 



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

Åbent alle
 ugens dage

 8-21

Se mere på www.rema1000.dk 

MEGET MERE ØKOLOGI
•  Vi tilbyder hver dag rigtig mange 

økologiske  produkter som en del  
af vores sortiment

•  Vi er medejer af Gram Slot 
Danmarks største økologiske 
 landbrug  
Se mere på gramslot.dk

MEGETMINDREMADSPILD.DK
Find opskrifter, deltag i madspildstesten og få tips til at undgå madspild.

•  Vi var den første dagligvarekæde i Danmark,  
der gik ind i kampen mod madspild

•  Vi har afskaffet mængderabatter.  Altid samme  
lave pris uanset om du køber en eller flere stk.

•  Udvalgt frugt og grønt sælges efter vægt.  
Det begrænser spildet hos producenterne, og du 
skal ikke købe mere, end du har brug for

•  Brød i mindre størrelser så du ikke  behøver at  
købe mere, end du kan spise

•  Pålægsemballage med 2 rum, som åbnes hver  
for sig - mere frisk pålæg med mindre spild

•  Nedsat pris på varer der nærmer sig udløbsdato og  
intet fejler. Vi kasserer  mindre, og du sparer mere

•  Vi samarbejder med  
Projekt Hjemløs om donation  
af overskudsmad

•  Vi samarbejder med Stop Spild  
Af Mad, Danmarks største  
organisation mod madspild

10 ÅR MOD MADSPILD

VI SIGER NEJ TIL  
 MADSPILD


