
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vejle Helsemesse 
 

Domus ved Sønderåen 1 – 7100 Vejle 
 

 
LØRDAG D. 7/3 Kl. 10-17  
SØNDAG D. 8/3 Kl. 10-16 

2020 
ENTRE: 1 DAG kr. 50,- 

www.energienicentrum.dk 
 

Karen Knudsen 
Tlf. 26 70 39 76 

 

Vordingborg 
Helsemesse  

DGI Huset, Solbakkevej 42-56, Vordingborg 
 

 
LØRDAG D. 4/4 Kl. 10-17  
SØNDAG D. 5/4 Kl. 10-16 

2020 
ENTRE: 1 DAG kr. 50,- 

www.energienicentrum.dk 
 

Karen Knudsen 
Tlf. 26 70 39 76 

 

Brande Helsemesse  

Remisen, Remisevej 1 – 7330 Brande 
 

 
 

LØRDAG D. 2/11 Kl. 10-17  
SØNDAG D. 3/11 Kl. 10-16 

2019 
ENTRE: 1 DAG kr. 50,- 

www.energienicentrum.dk 
 

Karen Knudsen 
Tlf. 26 70 39 76 

 

Viborg Helsemesse  

Tingvej 2 – 8800 Viborg 
 

 
 

LØRDAG D. 10/10 Kl. 10-17  
SØNDAG D. 11/10 Kl. 10-16 

2020 
ENTRE: 1 DAG kr. 50,- 

www.energienicentrum.dk 
 

Karen Knudsen 
Tlf. 26 70 39 76 
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Velkommen til Horsens Helsemesse 2019 
Kære gæster og udstillere.  
I år er det 6 gang vi afholder Helsemesse i Horsens. Vildt så 
hurtigt tiden er gået.  
Det er mig en fornøjelse igen at byde jer alle velkommen. Jeg 
synes, det er helt fantastisk at kunne åbne messen i år, med 
en flok af gamle kendinge og mange nye udstillere.  
Det er ikke uden tanker om vores verden, den spirituelle og 
alternative, jeg henviser til, når jeg hører negative udtalelser 
fra vores etablerede system, der nedgør vores arbejde. Det 
gør mig ked af det, vred og gal over de såkaldte kloge 

mennesker, med fremragende eksamener, der ikke kan se ud over deres egen næsetip. Dog 
med enkelte undtagelser. 
Seneste hørt – at det med lov, skal forbydes at arbejde som alternativ behandler, udtalt af en 
læge. Hvad tænker de dog på, de læger, der ikke kan acceptere vores berettigelse i denne 
verden. Gad vide om de ikke kan acceptere os, fordi vi har vores gaver og det virker, det vi laver.  
Noget der undrer mig er, at de personer der udtaler sig negativ om vores måde at arbejde på, 
aldrig har besøgt, bare en af os.  
Det spirituelle har været her i tusindvis af år. Og vi har vores berettigelse i vores land, såvel som 
vores forfædre havde det. Og ja, jeg er ud af hekse, shamaner, healere, kan tale med og høre 
ånder. Og det er jeg glad for.  
Fremtiden udvikler sig i en bestemt retning for os. 2020 bliver året, hvor vi kommer til at lave 
flere helsemesser med Energien i Centrum.  
For nogle måneder siden kom der 2 forespørgsler, om vi havde lyst til at lave nogle nye messer. 
OG JA DA. SELVFØLGELIG. HAR SKISME SVÆRT VED AT SIGE NEJ, smiler.  
Så i 2020 er vi også at finde i Vordingborg og Viborg.   
Vordingborg Helsemesse den 4 - 5. april - Viborg Helsemesse den 10 - 11. oktober 
Der bliver meget at løbe efter næste år. Og I er hjertelig velkommen. 

Ønsker jer alle en fantastisk og hyggelig messe 
Karen, Energien i Centrum 

Drik Redox signalmolekyler 

Ole Dam Jensen 

oledam.teamasea.com 

28 71 65 35 

Snakker dine celler sammen? 

Arne Møller 

EtGodtTilskud.teamasea.com 

53 34 60 00 
Book en gratis præsentation på stand 48 
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Foredrag lørdag 

 
Lørdag – Teatersalen 

10:15 til 10:45 - Nancy Fensman - Åndelig Healings Kirurgi 

11:00 til 11:45 - Lilian Scatty Lynnerup - Spirituel Psykoterapi og Healing 

12:00 til 13:00 - Hannibal Gabriel - Åndeverden har humor, hvorfor mig? 

13:15 til 14:00 - Bjarne Hansen - Rejsen til Mit Indre Barn 

14:15 til 15:00 - Jørn Simmenæs – Hvor glad er du? 

15:15 til 16:00 - Bent Olesen - Få større forståelse 

16:15 til 17:00 - Ingeborg Hjortsballe - Få beskeder fra Englene 

 

 

Lørdag – Glassalen 
10:30 til 11:15 - Claus Pedersen - Har vi levet flere gange? 

11:30 til 12:15 - Flora June - Introduktion af Æteriske olier 

12:30 til 13:15 - Jan Daugaard - Fra Kræft til Spirituel Medie Healer 

13:30 til 14:15 - Rikke Andersen – Generelt info om Cannabis 

14:30 til 16:30 - Christian Sejr - Har du spekuleret over om psyken har et sted hvor man kan  

                              betragte den? 

 

Lørdag – Gym 1 

10:30 til 11:15 - Grethe Lindholm Pedersen - De bosniske pyramider 

11:30 til 12:15 - Tove Resen –Workshop. Ansigtsruller og Gua Sha i ægte natur sten og krystaller 

12:30 til 13:15 - Keld Roed - Taler alle dine celler med hinanden? Eller er de kommet ud af  

                              balance? 

13:30 til 14:15 - Jannie Kjær - Jeg blev diagnosticeret med en bipolar lidelse 

14:30 til 15:15 - Horsens Valgmenighed - Livsmestring, recovery, og hjerteheling. 

   En workshop om at finde sin vej i livet 

15:30 til 16:15 - Cherie Chen - Workshop med Falun-gong 

 



  5

Foredrag søndag 

 
Søndag – Teatersalen 

11:00 til 11:45 - Johnny Tromborg - Trommerejse 

12:00 til 12:45 - Nancy Fensman - Klarsyn og afdøde kontakt 

13:00 til 13:45 - Jesper Poulsen - Sejren over autoimmune sygdomme via kost og livsstil 

14:00 til 14:45 - Jørn Simmenæs – Hvor glad er du? 

15:00 til 15:45 - Bo Boilesen - Hvordan finder man balancen i parforholdet og i sexualiteten. 

 

 

 

 

Søndag – Glassalen 

10:30 til 11:15 - Flora June - Work Shop. 

11:30 til 12:15 - Lilian Scatty Lynnerup - Reconnective Healing (Workshop) 

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

14:45 til 15:30 - Grethe Lindholm Pedersen – Særlig sensitiv – er det dig? 

 

 

 

Søndag – Gym 1 

10:30 til 11:15 - Jan Daugaard - Fra Kræft til Spirituel Medie Healer 

11:30 til 12:15 - Elna Breinholt - Sjælens hjem – Assisi 

12:30 til 13:15 - Lene Meyer - Vitaminer bliver man syg af - hvis man ikke får dem. 

13:30 til 14:15 - Tove Resen - Workshop. Ansigtsruller og Gua Sha i ægte natur sten og krystaller 

14:30 til 15:15 - Ann R. Sørensen - En forket diagnose 

 

 



Stand Nr. 10 
Teatersalen 
Lørdag den 7. 
Kl. 10:15 - 10:45 
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. 16 
Teatersalen 
Lørdag den 7. 
Kl. 11:00 - 11:45 
Lilian Scatty Lynnerup 
lilianscattylynnerup.dk   
Spirituel Psykoterapi og Healing 
Spirituel Psykoterapi - Er en unik transfor-
merende måde til at finde hjem til dig selv! 
Du modtager healende energi fra universet 
(via mig), vi snakker om det der sker under 
healingen og jeg bruger clairvoyancen til at 
bevidstgøre processen. Dette giveren perma-
nent forvandling! Foredraget vil indeholde: 
Healingsmeditation Energi øvelse 2 og 2. 
Uddybning af emnet med eksempler fra 
klinikken. Spørgsmål fra deltagerne. 
 
Stand Nr. 02 
Teatersalen 
Lørdag den 7. 
Kl. 12:00 - 13:00 
Hannibal Gabriel 
hannibal-gabriel.dk 
Åndeverden har humor, hvorfor mig? 
Mit møde med den åndelige verden, startede 
i teenageårene. 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 blandede 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.” Jeg 
arbejder som spirituelt medie i stor kærlighed 
og forståelse med den åndelige verden. 
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Stand Nr. 63 
Teatersalen 
Lørdag den 7. 
Kl. 13:15 - 14:00 
Bjarne Hansen 
egernsbo.dk 
Rejsen til Mit Indre Barn 
Kom til foredrag og mød Bjarne Georg Han-
sen. Her vil du opleve at møde Bjarne som er 
clairvoyant rådgiver og som siden 1993 ar-
bejdet med tal, numerologi og tarot. Bjarne 
vil fortælle om Rejsen til Mit Indre Barn. Et 
nyt koncept, som han i samarbejde med Bodil 
M.B. Thomsen har skrevet en bog om. Bogen 
viser dig, hvordan du vil nyde at give slip og 
være i balance. Give dig redskaber til, at du i 
fremtiden vil være ærlig og ikke dømme 
hverken dig selv eller andre. På foredraget vil 
både Bodil og Bjarne være til stede. Vel mødt. 
Vi glæder os til at se dig. Husk, Livet begynder 
først, når du lytter til dig hjerte! 
 
Stand Nr.  
Teatersalen 
Lørdag den 7. 
Kl. 14:15 - 15:00 
Jørn Simmenæs 
upfront-co.dk  
HVOR GLAD ER DU? 
Livet er dit – få det bedste ud af det. Jørn har 
oplevet det bedste i livet – og det værste. 
Få livsglæde og inspiration til dit liv. Fore-
dragsholder og certificeret livsmentor 
Jørn Simmenæs 
 
Stand Nr. 51 
Teatersalen 
Lørdag den 7. 
Kl. 15:15 - 16:00 
Bent Olesen 
Foredrag Få større forståelse 
Få en større og bedre forstå-
else af familiens og slægtens udfordringer og 
hvad disse skaber af glæde og sorg. 
På det fysiske plan. 
På det psykiske plan. På sindets plan. 

Stand Nr. 47  
Teatersalen 
Lørdag den 7. 
Kl. 16:15 - 17:00 
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 mulig-
hed for at stille spørgsmål. 
 
Stand Nr. 52  
Glassalen 
Lørdag den 7. 
Kl. 10:30 - 11:15 
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 
regression, det at føre en person tilbage til en 
oplevelse 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. 
 
Stand Nr. 46  
Glassalen 
Lørdag den 7. 
Kl. 11:30 - 12:15 
Flora June 
florajune.dk  
Introduktion af Æteriske olier 
Har du lyst til lære mere om hvordan du kan 
tage ansvar for din egen og familiens sund-
hed med helt naturlige produkter, uden 
bivirkninger - så kom til dette foredrag, hvor 
AromaShaman FloraJune.dk tager afsæt i 
anvendelsen af æteriske olier fra doTERRA. 



Stand Nr. 54 
Glassalen 
Lørdag den 7. 
Kl. 12:30 - 13:15 
Jan Daugaard 
energilifter.com 
Fra Kræft til Spirituel Medie Healer  
Et foredrag om hvordan man Via Troens Kraft 
kan Heale sig selv.  
Min Viden om, at jeg “måske også” havde 
Prostata Kræft, modtog jeg via denne info, i 
juli 2016, da min bror havde fået det konsta-
teret. Da vores far også havde haft prostata 
kræft, var det meget fornuftig at snakke med 
en læge. Jeg blev henvist til Urologisk afde-
ling. Positiv og kritisk kræft.  
Lægen og sygeplejersken blev chokerede, da 
jeg ikke ville modtage deres behandling, men 
via den spirituelle vej. Ville klare det selv. Jeg 
gik i fight Mode. Thi med troen på Vor far i 
universet blev jeg ufattelig stærk, selvhealen-
de og fik mit immunforsvar til at køre opti-
malt. 
I dag er jeg så rask, at Lægerne er ved at 
slippe mig fri af systemet, og det vel at mær-
ke et system der ikke har fået lov at røre min 
krop med noget som helst af deres hjælpe-
midler og jeg er så stolt og taknemmelig for 
alle de sjæle der har hjulpet mig på min Rejse 
til her hvor jeg er i dag og kan skrive Medie 
Healer på visitkortet.  
Mød op og hør resten af min rejses historie 
lørdag kl. 12.30 og/eller søndag kl. 10.30 på 
messen. 
Du kan også komme ind på Messe stand nr. 
54 og snakke yderligere eller besøge mig i 
min praksis i Uldum på adressen Kastanievej 
4 7171 Uldum og få dig et Energilift  
Telefonnr. 60224842 eller besøg mig på FB 
under mit navn Jan Daugaard eller på min 
hjemmeside energilifter.com 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 61 
Glassalen 
Lørdag den 7. 
Kl. 13:30 - 14:15 
Rikke Andersen 
qvgroup.com/elselaursen 
GENERELT CANNABIS FORE-
DRAG 
Foredraget henvender sig især til alle der 
ønsker at vide mere om Cannabis CBD-olie, 
olien der i mange lande bruges som et helt 
almindeligt kosttilskud. 
Vi fortæller om reglerne for CBD-olie i Dan-
mark og forskning i CBD om forskning og 
videnskabelig dokumentation i hvilken effekt 
CBD kan have på vores krop, det Endo-
Cannabinoide System, hvad forskellen er på 
CBD og THC og meget mere. 
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Stand Nr. 49 
Glassalen 
Lørdag den 7. 
Kl. 14:30 - 16:30 
Christian Sejr 
christiansejr.dk  
Har du spekuleret over om psyken har et 
sted hvor man kan betragte den? 
Så er det nu muligt at få et indblik i håndana-
lysens univers, på dette minikursus, hvor 
Christian Sejr viser os hvad det vil sige at 
forstå linjernes betydning i hånden. 
For dig som kunne være interesseret i at gå 
på håndlæserskolen, eller bare synes at det 
lyder spændende, kan vi varmt anbefale 
dette minikursus, som kan give dig et indblik i 
hvad det vil sige at arbejde med håndanalyse 
ud fra de værktøjer vi anvender. Helt konkret 
arbejder Christian ud fra en psykoanalytisk og 
terapeutisk metode, som er gennemarbejdet 
og anvendt gennem hans 40 års virke,  
og disse metoder og teknikker bruger han 
også i undervisningen på hans håndlæsersko-
le Sjælens Dagbog. Det særlige ved Christians 
analyseform er, at klienten får lavet at aftryk 
af hænderne, som dokumenterer øjeblikket, 
og danner grundlag for analysen her og nu 
ved den forestående samtale. Efter et par år 
kan et nyt aftryk afsløre udvikling og eventu-
elle ikke afklarede forhindringer i livet, ved at 
sammenligne de to aftryk. På dette minikur-
sus ser vi på, hvilke særlige muligheder den 
enkelte har omkring udvikling af sine potenti-
aler – og vi belyser hvordan du kan se dine 
styrker i forhold til karriere valg. 
Helt konkret ser vi dette ved former og linier i 
hånden. 
Christian vil hos enkelte af deltagerne frem-
hæve hvad der gør denne person til en god 
repræsentant for sine styrker og svagheder i 
forhold til arbejdslivet. 
Der vil også være gruppearbejde hvor I skal 
prøve at finde styrker hos hinanden i hæn-
derne. 
 
 

Stand Nr. 09 
Gym 1 
Lørdag den 7. 
Kl. 10:30 - 11:15 
Grethe Lindholm Pedersen 
helsevaerkstedet.dk  
De bosniske pyramider 
Foredrag med healing og meditation, hvor du 
oplever energien fra DE BOSNISKE PYRAMI-
DER af psykoterapeut Grethe Lindholm Pe-
dersen fra HELSEVÆRKSTEDET. 
Pyramiderne i Bosnien har ikke været kendt 
af menneskeheden i tusindvis af år, men de 
har ligget der - tavse og fulde af enorm ener-
gi, som vi ikke før nu har været klar til at 
sanse bare en lille bitte flig af storheden bag. 
For ca. 12 år siden blev de ”opdaget” – siden 
er der foretaget et hav af målinger og ud-
gravninger. Og der viser sig et kæmpenet-
værk af tunneller, pyramider og stærke ener-
gier i området, som jeg første gang besøgte i 
2014. Jeg følte en stærk længsel til at besøge 
stedet. Denne følelse opstod i forbindelse 
med mit kendskab til Svaneenergien og den 
kraft, den viden vækkede i mit indre. 
Den kraft forbinder jeg på mange niveauer 
meget stærkt med energien i De Bosniske 
Pyramider. 
Efter endnu en studietur til De Bosniske 
Pyramider i september i 2017, føler jeg nu 
stor trang til at dele mine oplevelser og ener-
gien derfra med andre. 
Under foredraget vil du modtage den kraftigt 
healende energi fra Pyramiderne, ligesom jeg 
vil fortælle om mine stærke oplevelser under 
opholdet. 
Der vil være pyramidevand på bordene, som 
bidrager til healing, indre vækst og udrens-
ning. Er du blevet nysgerrig, så læs mere på 
bl.a. www.helseværkstedet.dk  
 
 
 
 
 
 

 

Vordingborg Helsemesse 
Energien i Centrum 
D. 4/4 og 5/4 2020 
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Stand Nr. 21 
Gym 1 
Lørdag den 7. 
Kl. 11:30 - 12:15  
Tove Resen 
apuremind.dk  
ANSIGTSRULLER & GUA SHA I 
ÆGTE NATURSTEN OG KRYSTALLER 
Kom og få en demonstration af virkningen for 
den holistiske behandling af ansigtet og krop-
pen med GUA SHA og ANSIGTSRULLER. 
Min baggrund er: Kranio Sakral behandler 
samt 2 års erfaring med import og salg af 
disse skønne nye redskaber fra naturens side, 
som har eksisteret i Kina i flere 100 år. 
 
 
Stand Nr. 48 
Gym 1 
Lørdag den 7. 
Kl. 12:30 - 13:15 
Keld Roed 
etgodttilskud.teamasea.com 
oledam.teamasea.com 
Taler alle dine celler med hinanden? Eller er 
de kommet ud af balance?  
Bliv klogere på hvorfor, det er vigtigt, at dine 
celler taler med hinanden. Få indblik i hvad 
der sker i en celle i din krop. Når dine celler er 
sunde, har du det bedste forsvar imod al 
sygdom, både fysisk og psykisk. Alle vores 
produkter er testet både i Tyskland og USA, 
og har opnået kvalitetsstempler, som beviser 
at det er 100% naturligt og identisk med det 
der i forvejen regenererer og holder vores 
celler sunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 72 
Gym 1 
Lørdag den 7. 
Kl. 13:30 - 14:15 
Jannie Kjær 
Jeg blev diagnosticeret med 
en bipolar lidelse 
Jeg vil fortælle om hvordan jeg oplevede at 
blive ramt af dyb depression efter jeg fødte 
mit sidste barn i 2002. Jeg blev diagnosticeret 
med bipolar lidelse. 
Om hvordan alting var en kamp og hvordan 
jeg hele tiden var ved at give op. 
Jeg mistede fuldstændig livslysten og troede 
alle var bedre tjent uden mig. 
Jeg vil fortælle om hvordan jeg den dag i dag 
lever et vidunderligt liv med min sygdom. 
Hvordan jeg har lært at vende mine tanker. 
Hvordan jeg er gået fra at leve i offerrollen til 
i dag føle mig som det heldigste og mest 
velsignede menneske. Hvordan jeg har taget 
ansvar for mit liv.  
Jeg har fået en ny chance i livet. Den griber 
jeg. Mit møde med den spirituelle verden 
blev vendepunktet i mit liv. Via den verden 
fyldes mit liv i dag med glæde og taknemme-
lighed. 
 
 
Stand Nr. 72 
Gym 1 
Lørdag den 7. 
Kl. 14:30 - 15:15 
Horsens Valgmenighed 
horsensvalgmenighed.dk 
Livsmestring, recovery, og hjerteheling. En 
workshop om at finde sin vej i livet 
Vor erfaringer skaber sammen med vor per-
sonlighed 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 den-
ne workshop skal vi gennem meditation og 
fokus på erfaringer fra kirkens historie arbej-
de med at gå vor egen vej – sammen med 
Jesus. 

Horsens Helsemesse 
Energien i Centrum 
D. 5/9 og 6/9 2020 
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Stand Nr. 31-Lør 
Gym 1  
Lørdag den 7. 
Kl. 15:30 - 16:15 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 13 
Teatersalen 
Søndag den 8. 
Kl. 11:00 - 11:45 
Johnny Tromborg 
tromborgtarot.dk  
Trommerejse 
Tag med på rejse med trommen til kendt eller 
ukendt land, mød dine kraftdyr/hjælpedyr og 
spørg dem til råds og få svar på de mulighe-
der der ligger til dig hvor du står i livet. 
 
Stand Nr. 10  
Teatersalen 
Søndag den 8. 
Kl. 12:00 - 12:45 
Nancy Fensman 
balancehuset-vejen.dk 
Klarsyn og afdøde kontakt 
Jeg arbejder med healing, klarsyn og afdøde 
kontakter, som jeg har gjort i en del år og 
løbende udviklet mine synske evner. 
I min spirituelle healing bruger jeg Kristus 
energi og får hjælp af guider, engle og 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 åndelige læger til at 
guide mig til Æteriske indgreb (åndelige ope-
rationer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viborg Helsemesse 
Energien i Centrum 
D. 10/10 og 11/10 

2020 
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Stand Nr. 15-Søndag 
Teatersalen 
Søndag den 8.  
Kl. 13:00 - 13:45 
Jesper Poulsen 
Colitiscoach.dk  
Sejren over autoimmune 
sygdomme via kost og livsstil 
I mere end 12 år led Jesper af flere autoim-
mune sygdomme: Colitis Ulcerosa (Blødende 
tyktarmsbetændelse) og psoriasis samt aller-
gi. Med de mange sygdomme fulgte en 
enorm træthed og en depressiv tilstand. 
12 år med utallige indlæggelser, læger og 
store mængder stærk medicin havde spillet 
fallit over for Jespers sygdomme, og han fik at 
vide, at han måtte affinde sig med tilstanden 
resten af sit liv. 
Jesper valgte derfor at tage sagen i egen 
hånd. Gennem eksperimenter med mere eller 
mindre ekstreme kostomlægninger, alver-
dens naturmedicin, og endda hjemmelavede 
transplantationer med sin kones afføring, 
fandt Jesper efter mange år nøglen til at rette 
op på autoimmune sygdomme. 
Han er i dag fri for alle sine tidligere syg-
domme, og har ikke taget en eneste pille i 
flere år. 
Kom med på en tankevækkende helbredsrej-
se og få inspiration til at tage ansvar for dit 
eget helbred. 
 
 
Stand Nr.  
Teatersalen 
Søndag den 8. 
Kl. 14:00 - 14:45 
Jørn Simmenæs 
upfront-co.dk  
HVOR GLAD ER DU? 
Livet er dit – få det bedste ud af det. 
Jørn har oplevet det bedste i livet – og det 
værste. 
Få livsglæde og inspiration til dit liv. 
Foredragsholder og certificeret livsmentor 
Jørn Simmenæs 

Stand Nr. 41 
Teatersalen 
Søndag den 8. 
Kl. 15:00 - 15:45 
Bo Boilesen 
livetsskole.info  
Hvordan finder man balancen i parforholdet 
og i sexualiteten - Set i lyset af Martinus 
åndsvidenskab og menneskets seksuelle 
polforvandling. 
Seksualiteten er under forandring. Alle vegne 
ser vi store forandringer på det seksuelle og 
familiemæssige område. 
Er der nogen dybere mening med hele denne 
forandringsproces? Og hvordan håndterer vi 
den? 
Martinus belyser i sine åndsvidenskabelige 
værker, hvad der forårsager disse forandrin-
ge, og ifølge Martinus og hans beskrivelse af 
menneskets seksuelle polforvandling, er der 
således en dybere mening med alle de ekspe-
rimenter og ulykkelige tilstande, samt den 
seksuelle frigørelse, vi ser omkring os. Under 
foredraget fremvises også nogle af Martinus 
smukke kosmiske symboler som beskriver 
menneskets seksuelle polforvandling, set i et 
flerlivsperspektiv på baggrund af reinkarnati-
onsprincippet og karmaloven, og logisk for-
klaret ud fra åndsvidenskaben. 
 
 
Stand Nr. 46 
Glassalen 
Søndag den 8. 
Kl. 10:30 - 11:15 
Flora June 
florajune.dk  
Work Shop 
Du inviteres til afslappende workshopunder-
visning med chakra healing /balancering og 
Theta meditation, samt et lille foredrag om 
doTERRA´s æteriske oliers terapeutiske og 
følelsesmæssige virkning. Du vil ligeledes 
lære hvordan du kan bruge disse olier  
derhjemme. 
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Stand Nr. 16  
Glassalen 
Søndag den 8. 
Kl. 11:30 - 12:15 
Lilian Scatty Lynnerup 
lilianscattylynnerup.dk   
Reconnective Healing 
Jeg vil fortælle om Reconnective Healing og 
The Reconnection, som Dr. Eric Pearls fik 
givet for at videregive til verden. Reconnecti-
ve Healing® er en ny og højere form for hea-
lings energier eller frekvenser, end vi før har 
oplevet. Den bringer lys, kærlighed og infor-
mation 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 hel-
bredes – 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 klinik-
ken. Jeg demonstrerer healingen med publi-
kum. Glæder mig til at se dig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 49 
Glassalen  
Søndag den 8. 
Kl. 12:30 - 14:30 
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 anvendt 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 un-
dervejs, -selvfølgelig med hensyn til tidsram-
men.  
Til sidst giver Christian en lille hurtig  
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 indled-
ning til flere kommende, vil de være uaf-
hængige af hverandre, men alligevel vil der 
være en rød tråd gennem 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Helsemesse 
Energien i Centrum 
D. 7/3 og 8/3 2020 

Kosmetolog 
Permanent Makeup artist 
Negletekniker 
Manicure og pedicure 
Hudpleje, Facelift, 
Tandblegning, Eye lashes 
Makeup artist 
www.chikabeauty.dk 
27 14 56 65 
Allégade 5 
8700 Horsens 
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Stand Nr. 09 
Glassalen 
Søndag den 8. 
Kl. 14:45 - 15:30  
Grethe Lindholm Pedersen 
helsevaerkstedet.dk  
SÆRLIG SENSITIV - ER DET DIG? 
Med udgangspunkt i dette spørgsmål invite-
rer psykoterapeut Grethe Lindholm Pedersen 
fra HELSEVÆRKSTEDET til et forklarende 
foredrag, hvor begrebet Særligt Sensitiv 
uddybes. Det at være Særligt Sensitiv er et 
medfødt karaktertræk. Mange med dette 
træk har siden barndommen følt sig forkert, 
ikke forstået og anderledes. Det er en stor 
hjælp at lære at kende sin sensitivitet og 
hvordan man kan navigere i livet med den 
viden – og få et godt liv. Grethe vil fortælle 
om de forskellige sensitive profiler med ud-
gangspunkt i erfaringer fra sin klinik og fra sit 
liv. Der vil til dette foredrag blive givet red-
skaber og ideer til det gode liv. Er du blevet 
nysgerrig, så læs mere på bl.a. 
www.helseværkstedet.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 54 
Gym 1 
Søndag den 8. 
Kl. 10:30 - 11:15 
Jan Daugaard 
energilifter.com  
Fra Kræft til Spirituel Medie 
Healer  
Et foredrag om hvordan man Via Troens Kraft 
kan Heale sig selv.  
Min Viden om, at jeg “måske også” havde 
Prostata Kræft, modtog jeg via denne info, i 
juli 2016, da min bror havde fået det  
kontateret. Da vores far også havde haft 
prostata kræft, var det meget fornuftig at 
snakke med en læge. Jeg blev henvist til 
Urologisk afdeling. Positiv og kritisk kræft.  
Lægen og sygeplejersken blev chokerede, da 
jeg ikke ville modtage deres behandling, men 
via den spirituelle vej. Ville klare det selv. Jeg 
gik i fight Mode. Thi med troen på Vor far i 
universet blev jeg ufattelig stærk, selvhealen-
de og fik mit immunforsvar til at køre opti-
malt. 
I dag er jeg så rask, at Lægerne er ved at 
slippe mig fri af systemet, og det vel at mær-
ke et system der ikke har fået lov at røre min 
krop med noget som helst af deres hjælpe-
midler og jeg er så stolt og taknemmelig for 
alle de sjæle der har hjulpet mig på min Rejse 
til her hvor jeg er i dag og kan skrive Medie 
Healer på visitkortet.  
Mød op og hør resten af min rejses historie 
lørdag kl. 12.30 og/eller søndag kl. 10.30 på 
messen. 
Du kan også komme ind på Messe stand nr. 
54 og snakke yderligere eller besøge mig i 
min praksis i Uldum på adressen Kastanievej 
4 7171 Uldum og få dig et Energilift  
Telefonnr. 60224842 eller besøg mig på FB 
under mit navn Jan Daugaard eller på min 
hjemmeside energilifter.com 
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Stand Nr. G-01 
Gym 1 
Søndag den 8. 
Kl. 11:30 - 12:15 
Elna Breinholt 
facebook.com/Assisi-Space-
583503261674440 
Sjælens hjem – Assisi 
Et foredrag, som handler om, hvordan et 
ophold på 6 mdr. i Assisi blev til 11 et halvt år. 
Et foredrag om opholdet og hvad det gjorde 
ved mig som kunstner at være der i en år-
række. Assisi er en kendt pilgrimby i Italien. 
Kendt for at være stedet, hvos Frans og Klara 
er født for ca. 800 år siden og hvor de foldede 
sig ud som de mennesker, de var og som var 
kaldet til at folde sig ud i Kristi fodspor. 
Frans grundlagde en klosterorden,  
Franciskanerne. Klara grundlagde en orden 
for kvinder, Klarrisserne. Begge ordener 
fungerer levende i Assisi i dag og tiltrækker 
flere millioner af mennesker hver år fra hele 
verden. Besøgende kommer for at opleve den 
atmosfære, den energi, der præger byen og 
omgivelserne. Kommer man til Assisi med et 
åbent hjerte, går man ændret derfra. 
Nu er jeg igen bosat i Danmark i Horsens. 
Her i september glæder jeg mig til at tage en 
gruppe med til Assisi på en 8 dages retræte 
for at gå i mine fodspor, Frans og Klaras fod-
spor. Bogen "Sjælens hjem – Assisi" handler 
om den ydre og indre rejse det blev for mig at 
tage til Assisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strand Nr. 19 
Gym 1 
Søndag den 8. 
Kl. 12:30 - 13:15 
Lene Meyer 
 
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. 21 
Gym 1 
Søndag den 8. 
Kl. 13:30 - 14:15  
Tove Resen 
apuremind.dk  
ANSIGTSRULLER & GUA SHA I 
ÆGTE NATURSTEN OG KRYSTALLER 
Kom og få en demonstration af virkningen for 
den holistiske behandling af ansigtet og krop-
pen med GUA SHA og ANSIGTSRULLER. 
Min baggrund er: Kranio Sakral behandler 
samt 2 års erfaring med import og salg af 
disse skønne nye redskaber fra naturens side, 
som har eksisteret i Kina i flere 100 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Løvenørnsgade 9 
8700 Horsens 

Tlf. 26 70 39 76 
Karenknudsen10@gmail.com 

Økologiske 
BASISKE KAFFE- 
og TE produkter 

Gratis 
smagsprøve 

Stand 47 
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Strand G-03 
Gym 1 
Søndag den 8. 
Kl. 14:30 - 15:15 
Ann R. Sørensen 
 
En forket diagnose 
Mit navn er Ann R. Sørensen. Født og opvok-
set i Horsens. 
Bor på landet i lejet hus sammen med min 
hund og trives godt med det. 
Holder meget af naturen. Er en glad person. 
Er førtidspensionist. Det er ikke alt jeg kan. 
I min fritid, er jeg fritids forfatter, og kunst-
maler. Har ikke gået på kursus endnu, så det 
er noget jeg har lært mig selv. Maler fordi, 
det interesserer mig meget. Og nogle gange 
får jeg en masse indtryk, som trænger til at 
komme til at komme ud. Det hjælper at male 
og skrive. På den måde får jeg styr på mit 
indre. Jeg er en glad person, men jeg reflekte-
rer meget over alting og det kan man for-
nemme i mine digte og kunst. 
I over 10 år gik jeg med en forkert diagnose. 
Fik i år 2019 en kromosomanalyse, der påvi-
ste en kromosom mangel nr. 22. Syndromet 
hedder. Di Georges syndrom og det forklarer 
min lave højde og de vanskeligheder jeg har i 
forhold til andre mennesker. Efter det er 
afklaret, har jeg fået mere ro i mit sind, og 
livet generelt. Har altid følt den anden diag-
nose var forkert og det fik jeg så bekræftet 
via dna. Og dna lyver aldrig.   
 
 

 

Brande Helsemesse 
Energien i Centrum 

D. 7/11 og 8/11 2020 
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Løvenørnsgade 9 - 8700 Horsens 

 
Behandlingsformer på helse-STEDET.net
• Access Bars Healing 
• Afdøde kontakt 
• Aromamassage 
• Babymassage 
• Babyzoneterapi 
• Bindevævsmassage 
• Clairvoyance 
• D-Tox Udrensning 

• Emotionel 
frihåndstegning 

• Gravidmassage 
• Healingmassage 
• Hypnose 
• Hånd/fod massage 
• Infrarød sauna 
• Intuitiv healing 

• Kropstest 
• Massage 
• Psykoterapi 
• Rygmassage 
• Tankefelts Terapi 
• Sjælstegninger 
• Zoneterapi 

Behandlere:  Karen Knudsen 26 70 39 76 
Linea Bjerrum Nielsen 27 83 53 23 Simone Böttger 60 13 03 93 
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Morgenmad 
 Rundstykke med smør, ost og marmelade 

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

Frokost 
 Sandwich m. kylling/ bacon 25,- kr. 
 Sandwich m. laks 30,- kr. 
 Sandwich m. frikadelle 25,- kr. 
 2 Frikadeller m/ rugbrød 15,- kr. 
 2 Frikadeller m/ kartoffelsalat 25,- kr. 

Vegetar 
 Spinat tærte m/ solskinssalat 25,- kr. 
 Quinoabøffer m/ tilbehør 25,- kr. 

Eftermiddag 
 Gl. Dags Æblekage m/ fløde 20,- kr. 
 Dagens kage 20,- kr. 

Drikkevare 
 Kop kaffe/ the 10,- kr. 
 Kande kaffe/ the 50,- kr. 
 Vand 10,- kr. 
 Sodavand 0,33 l 20,- kr. 

HORSENS HELSEMESSE 
LØRDAG D.5/9 Kl. 10-17  
SØNDAG D. 6/9 Kl. 10-16 

2020 

 
GRATIS FOREDRAG  

ENTRE: kr. 50,- 
www.energienicentrum.dk 
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Galleri 
 
 
Udstiller, kunstmaler 
og forfatter 
 
Elna Breinholt 
28 44 65 80 
Stand G-01 
 
www.facebook.com/Assisi-Space-583503261674440   
 
 
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. 
 
 
Udstiller, kunstmaler og 
forfatter 
 
Ann R. Sørensen 
28 40 73 89 
Stand G-03 



  20

  
Messes oversigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standplan 
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Oversigt over udstillere 

Stand Nr. 01 - Prinsesse Slottet 
Stand Nr. 02 - Hannibal Gabriel 
Stand Nr. 03 - Astrologi & Coaching 
Stand Nr. 05 - I kærlighedens lys 
Stand Nr. 06 - Gitte's Spirituelle Univers 
Stand Nr. 07 - Rosas kropsterapi 
Stand Nr. 08 - TatiKlinik 
Stand Nr. 09 - Helseværkstedet 
Stand Nr. 10 - Balancehuset 
Stand Nr. 11 - Birte Rianna håndlæsning 
Stand Nr. 12 - Optimalt-liv.nu 
Stand Nr. 13 - Tromborg Tarot og Shamanisme 
Stand Nr. 15 - lørdag - Maria Ploug 
Stand Nr. 15 - søndag - Jesper Poulsen 
Stand Nr. 16 - Clairvoyant Healer og Medium 
Stand Nr. 17-18 - GodKarmaShop.dk 
Stand Nr. 19 - Lene Meyer 
Stand Nr. 20 - Carbon Cash 
Stand Nr. 21 - Klinik Nør 
Stand Nr. 23 - Forlaget Indian Hawk 
Stand Nr. 24 - Urte Lisbeth 
Stand Nr. 25 - Josepf Acuña Challco 
Stand Nr. 26 - Den 6- Sans 
Stand Nr. 27 - Leguano Danmark 
Stand Nr. 28 - Shaman Shoppen  
Stand Nr. 29 - Nikken  
Stand Nr. 30 - Kirsten Skou Hertz 
Stand Nr. 31 - lørdag - Falun Dafa 
Stand Nr. 31 - søndag - Conni Jelling 
Stand Nr. 32 - Den Gyldne Bog 
Stand Nr. 33 - KK Healing og Terapi 
Stand Nr. 34 - Krop Sjæl og Aura 
Stand Nr. 35 - Sjælens Velvære  
Stand Nr. 36-A - De små mirakler 
Stand Nr. 36-B - Forever Living 

Stand Nr. 37 - Akupunkturgården Haldrup 
Stand Nr. 38 - Søs Jensen 
Stand Nr. 39 - Intuitiv Terapeut 
Stand Nr. 40 - Bohemian Spirit Tarot  
Stand Nr. 41 - Livets Skole i åndsvidenskab 
Stand Nr. 42 - OK Benzin 
Stand Nr. 43 - Simonezone.dk  
Stand Nr. 44 - Bjerrum-Hypnose 
Stand Nr. 45 - Massøren Horsens 
Stand Nr. 46 - June Naturel Wellness 
Stand Nr. 47 - Helse-STEDET.net 
Stand Nr. 48 - ASEA  
Stand Nr. 49 - Christian Sejr 
Stand Nr. 50 - LytTilJesus.dk 
Stand Nr. 51 - Bent Olesen 
Stand Nr. 52 - Livsvejviser 
Stand Nr. 53 - Kate Frydkærs Univers 
Stand Nr. 54 - Energilifer 
Stand Nr. 55 - Aamann Booking  
Stand Nr. 56 - Skønhed og Bindevævsmassage 
Stand Nr. 57-58 - Michaël Massage 
Stand Nr. 59 - Gerd Ankersen 
Stand Nr. 60 - Per Marx Rasmussen 
Stand Nr. 61 - Witality v. Else Laursen 
Stand Nr. 62 - Kristina Lotus Rasmussen 
Stand Nr. 63 - Egernsbo 
Stand Nr. 64-A - Anne Kristine Madsen 
Stand Nr. 64-B - Susan C. Busk 
Stand Nr. 65 - Odense Håndlæser Skole 
Stand Nr. 67 - Coetus Runa 
Stand Nr. 69 - Astro-Design   
Stand Nr. 72 - Horsens Valgmenighed 
Galleri G-01 - Assisi Space 
Galleri G-02 - Bergljot 
Galleri G-03 - Ann R. Sørensen
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Udstillere 
Stand Nr. 01 
Prinsesse Slottet 
- Din spirituelle vejleder 
Coaching med tarotkort. Kendt fra 
ugebladet søndag & TV Østjylland 
Kristina Fjeldgaard Thorsen 
30 20 29 93 
www.prinsesse-slottet.dk  

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 
 
Håndlæsning. 
Blindtegning. 
Klarføling. 
 

Stand Nr. 05 - Lørdag 
I kærlighedens lys 
Corpus Statera Opalus et 
clairvoyant oplæg via krystaller. 
 
Palle Baldal 
23 93 84 15 
www.ikaerlighedenslys.dk  

Stand Nr. 05 - Søndag 
I kærlighedens lys 
Krystal oplæg, kan hjælpe med en 
problematik fysisk eller psykisk. 
 
Sussan Jelena Baldal 
23 93 84 15 
www.ikaerlighedenslys.dk  

Stand Nr. 06 
Gitte's Spirituelle Univers 
 
Spirituel rådgivning m. tarotkort. 
 
Gitte Askou Rosborg 
50 44 17 42 
www.gittes-spirituelle-univers.dk  

Stand Nr. 07 
Rosas kropsterapi 
Totum kropsterapeut. Kropsterapi. 
Har du fysiske og /eller psykiske 
spændinger, kan jeg hjælpe dig. 
Rosa Pratima Jensen 
42 22 62 89 
Facebook: Rosas kropsterapi 

Stand Nr. 08 
TatiKlinik 
Akupunktur - traditionel kinesisk 
og moderne akupunktur, Kranio-
Sakral terapi, Reiki healing, Face 
Release, Soul Realignment. 
Tatiana Grujevsky 
www.tatiklinik.dk  

Stand Nr. 09 
Helseværkstedet 
Stresshåndtering, Særligt Sensitiv, 
Drømmegruppe, Sjælsmeditation, 
Terapi, meditation, healing. 
Grethe Lindholm Pedersen 
26 24 06 47 
www.helsevaerkstedet.dk  

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

Stand Nr. 11 
Birte Rianna håndlæsning 
Håndlæsning 
Healing 
 
Birte Rihanna Anja Skov 
30 33 58 16 
www.birteolesen.dk  
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Udstillere 
Stand Nr. 12 
Få et optimalt-liv.nu  
TankeFeltterapi, TBT, Meta-sund-
hed, healing. Arbejder med: stress, 
angst, fobier og fysiske symptomer 
Jens Jørgen Nielsen 
40 50 35 38 
www.Optimalt-liv.nu  

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.tromborgtarot.dk  

Stand Nr. 15 - Lørdag 
Maria Ploug 
Grafologi 
Skriften fortæller hvem du er…  
Diplom-grafolog og Skriftpsykolog 
Maria Ploug 
20 27 63 44 
www.mariaploug.dk  

Stand Nr. 15 - Søndag 
Jesper Poulsen 
Snak om ekstreme kostomlægnin-
ger og naturmedicin. 
Helbredsrejser. 
Jesper Poulsen 
42 55 31 21 
www.Colitiscoach.dk  

Stand Nr. 16 
Clairvoyant Healer og Medium 
Clairvoyance og Afdødekontakt, 
Spirituel Psykoterapi, Reconnec-
tive Healing, The Recon-nection 
Lilian Scatty Lynnerup 
40 42 45 39 
www.lilianscattylynnerup.dk  

Stand Nr. 17-18 
GodKarmaShop.dk 
Salg af store buddhaer og engle, 
smykker, røgelse, vindklokker 
yoga, meditations udstyr. 
Britta Poulsen 
61 27 48 82 
www.GodKarmaShop.dk  

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

Stand Nr. 20 
Carbon Cash 
Vi planter træer for klimaet og du 
kan også være med. Du kan købe 
din træer her på messen. 
Birgitte Carstensen 
28 29 86 68 
www.carboncash.io  

Stand Nr. 21 
Klinik Nør 
Salg af spirituelle smykker  
by A-PURE MIND 
 
Betina Nør-Jensen 
29 38 20 99 
www.kliiniknør.dk  

Stand Nr. 23 
Forlaget Indian Hawk 
Forfatter og clairvoyant. Står med 
sine spændingsromaner med spiri-
tuelle indsigter.  
Jørgen Moranis 
24 63 10 24 
www.indianhawk.dk  

Stand Nr. 24 
Urte Lisbeth 
Healing. 
Salg af energi T-shirt. 
 
 
Lisbeth Hansen  
28 86 83 24 

Stand Nr. 25 
Josepf Acuña Challco  
Sten. 
Krystaller.  
Inka smykker. 
 
Josepf Acuña Challco 
Josacha0678@gmail.com 
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Udstillere 
Stand Nr. 26 
Den 6. Sans 
TFT, Metasundhed, Clairvoyance, 
Engle Terapeut Uddannelse, Engle-
lehviskeren Kyle Grays event i DK 
Ingeborg Hjortsballe  
51 60 06 06 
www.den6sans-vejle.dk  

Stand Nr. 27 
Leguano Danmark 
Salg af barfodssko. 
 
 
Beatrice Spanier 
40 30 67 09 
www.leguano.dk  

Stand Nr. 28 
Shaman Shoppen 
Drømmefangere, Indiansk hånd-
værk, Røgelse (hvid salvie) og vo-
res helt egen special te. 
Søren Schjerbeck 
30 44 71 00 
www.shamanshoppen.com  

Stand Nr. 29 
Nikken 
Velværeprodukter: Magnetmadrasser, dyner, ind-
lægssåler og smykker. Vand renser, luftrenser og 
kosttilskud. 
Inge Obel 
22 21 03 66 
www.nikken.eu  

Stand Nr. 30 
Kirsten Skov Hertz 
Hand Made Spirituelle smykker 
Engle, vedhæng, armbånd, hals-
kæder og øreringe af krystaller. 
Personlige smykker med energi. 
Kirsten Skov Hertz 
20 60 83 92 

Stand Nr. 31 - Lørdag 
Falun Dafa 
Traditionel meditations-
metode og selv-kultive-
ring for sind og krop. 
Cherie Chen 
60 57 59 99 
www.falundafa.org  

Stand Nr. 31 - Søndag 
Den 6. Sans 
Englekortlæsning. 
Clairvoyance. 
 
Conny Jelling 
51 60 06 06 
www.den6sans-vejle.dk 

Stand Nr. 32 
Den Gyldne Bog 
Kom til min stand og stil de spørgs-
mål, din hjerne går og tumler med 
og få svar med  
clairvoyante beskeder 
Marianne Møller 
29 91 05 65 

Stand Nr. 33 
KK Healing og Terapi 
D-Tox udrensning. 
Renser: Rygning, Alkohol, Dårlig 
kost, Forurening, Vand m.m 
Karen Knudsen 
26 70 39 76 
www.helse-stedet.net 

Stand Nr. 34 
Krop Sjæl og Aura 
Tarot og Clairvoyance 
Salg af metal flettede perlebesatte 
kors 
 
Jytte Uldall 
52 58 48 28 

Stand Nr. 35 
Sjælens Velvære 
Få svar på vigtige spørgsmål og få 
guidning via tarotlægning. Jeg læ-
ser din fortid, nutid og fremtid. 
Dorthe Lundvig Callesen 
31 56 23 81  
www.facebook.com/sjaelensvelvaere.dk  

Stand Nr. 36-A 
De små mirakler 
SBTC-Healing  
Sjæleshealing, Soul&Body Ter api 
og clairvoyance 
Bo Thomsen 
21 27 29 48 
www.desmaamirakler.dk  



  25

Udstillere 
Stand Nr. 36-B 
Forever Living 
Aloe-Vera fra Forever Living 
 
 
Tina 
26 13 71 68 
www.littleangelsaloevera.dk  

Stand Nr. 37 
Akupunkturgården Haldrup 
Krops- og øre akupunktur 
Cupping terapi 
Både til børn og voksne  
Inge-Vibeke Eskholm 
23 93 19 30 
www.akupunkturgaarden-haldrup.dk  

Stand Nr. 38 
Søs Jensen 
Access Bars. 
Healing. 
 
 
Søs Jensen 
20 87 61 58 

Stand Nr. 39 
Intuitiv Terapeut 
Min interesse for de alternative 
bunder i mit ønske at hjælpe mine 
med mennesker. 
 
Amelia Kristiansen 
26 74 35 35 

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

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

Stand Nr. 43 
Simonezone.dk 
Massage, Zoneterapi, Tankefelt 
terapi, Healing, Qigong 
 
Simone Böttger 
60 13 03 93 
www.healingarts.dk  

Stand Nr. 44 
Bjerrum-Hypnose 
Hypnose og Hypnoterapi. 
Informing Soul Therapy. 
Spirit Release, Cutting Cords. 
Linea Bjerrum Nielsen 
27 83 53 23  
www.bjerrum-hypnose.dk  

Stand Nr. 45 
Massøren Horsens 
Individuel Geriatrisk massage, 
reflexterapi, sportsakupunktur, 
fysiurgisk massage, cupping. 
Line Schöwing 
22 17 34 38 
 

Stand Nr. 46  
June Naturel Wellness 
Japansk Lifting, Aroma Massage 
og doTERRA olier. 
Gratis IToVi scanning.  
Flora June 
20 41 59 70 
www.florajune.dk  

Stand Nr. 47 
Helse-STEDET.net 
Salg af Organo Basisk Kaffe.  
Rochester Ingefær Juice.  
 
Karen Knudsen 
26 70 39 76 
www.helse-stedet.net  
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Udstillere 
Stand Nr. 48 
ASEA 
Salg og info om ASEA - stabile Redox 
signalmolekyler. 
Arne Møller Rasmussen - 53 34 60 00 
www.etgodttilskud.teamasea.com  
Ole Dam - 28 71 65 35 
www.oledam.teamasea.com  

Stand Nr. 49 
Christian Sejr 
Medium, Håndlæser 
Healer, Kurser. 
 
Christian Sejr 
28 12 43 30 
www.christiansejr.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  

Stand Nr. 51 
Bent Olesen 
Spirituel livsstilskonsulent, Hea-
ling, Lydhealing, Klarsyn, Kanalise-
ret clairvoyance 
 
Bent Olesen 
52 65 41 21 

Stand Nr. 52 
Livsvejviser 
Fortælling om regression og trance 
Der tolkes også tarotkort på stan-
den. 
Claus Pedersen 
40 11 75 73 
www.livsvejviser.dk  

Stand Nr. 53 
Kate Frydkærs Univers 
Engle Terapi. 
Clairvoyant Coach. Medie. 
Børne EFT. 
Kate Frydkær 
60 88 16 61 
www.katefrydkaer.dk  

Stand Nr. 54 
Energilifer 
Energi Løft, Clairvoyance, Reiki 
Healinger,John of God Krystalbad, 
Braintap behandlinger 
Jan Daugaard 
60 22 48 42 
www.energilifter.com  

Stand Nr. 55 
Aamann Booking 
Rådgivning og vejledning via tarot-
oplæg 
 
 
Dorthe Aamann 
60 18 79 12 

Stand Nr. 56 
Skønhed og Bindevævsmassage 
Bindevævsmassage, Ansigt ener-
gimassage, Spændingshovedpine, 
Hudproblemer, Allergi, Ansigts-
løft, Lændesmerter, Hælspore. 
Bethina Lavridsen 
29 39 26 96 

Stand Nr. 57-58 
Michaël Massage 
Massage. 
Healing. 
Figurer 
Gijs van Hoodiowk 
+31 (0) 611 748 100 
www.michaelmassage.nl  

Stand Nr. 59 
Gerd Ankersen 
Få en aurategning/sjælsbillede, 
der fortæller hvilke sjælskvaliteter 
ressourcer og situationer.  
Gerd Ankersen 
30 74 22 03 
www.facebook.com/Cafe.Aandehul.dk  

Stand Nr. 60 
Per Marx Rasmussen 
KORT&GODT 
Tarot krydret med Healing.  
 
 
Per Marx Rasmussen 
52 50 26 76 
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Udstillere 
Stand Nr. 61 
Witality v. Else Laursen  
CBD/cannabisprodukter fra Wita-
lity 
 
Else Øxenholt Laursen 
25 28 74 51 
https://qvgroup.com/elselaursen  

Stand Nr. 62 
Kristina Lotus Rasmussen 
Krystalhealing. 
Krystalreading. 
 
 
Kristina Lotus Rasmussen 
25 70 00 21 

Stand Nr. 63 
Egernsbo  
Numerologi. Få en smagsprøve på 
din sjæls tal. Salg af ny bog: ”Rej-
sen til Mit Indre Barn”. 
Bjarne Hansen 
29 85 49 25 
www.egernsbo.dk  

Stand Nr. 64-A 
Anne Kristine Madsen 
Clairvoyance  
Kort oplæg 
 
  
Anne Kristine Madsen 
20 23 88 05 

Stand Nr. 64-B 
Susan C. Busk  
Clairvoyance  
Kort oplæg 
 
 
Susan C. Busk 
23 72 07 04 

Stand Nr. 65 
Odense Håndlæser Skole 
Håndlæsning og Blindtegning 
Kurser 
 
Erika Herløv Hansen 
40 37 54 30 
www.erikahansen.com  

Stand Nr.67 
Coetus Runa 
Sten og krystaller, engle kort og 
lotusstager. Stenreading, chakra-
sten og ny stenbog. 
Thess Mynthe Sølvi Ravbøg 
93 30 40 78 
www.coetusruna.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. 72 
Horsens Valgmenighed 
Forbøn, samtale, he-
lende bøn, bøn for syge. 
Horsens Valgmenighed 
61 74 92 74 
www.horsensvalgmenighed.dk  
www.imesterenslys.dk  

Stand G-01 
Assisi Space 
Livs-samtaler, Fordybelse i ikon-
maleri, Salg af bog "Sjælens hjem 
– Assisi", Ikoner, billeder, kort. 
Elna Breinholt 
28 44 65 80 
www.facebook.com/Assisi-Space-583503261674440  

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 G-03 
Ann R. Sørensen 
Forfatter 
Kunstmaler 
Salg af digtsamling og malerier 
Ann R. Sørensen 
28 40 73 89 
 

 



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
•  Ca. 400 økologiske varer 

i fast sortiment til  
discountpris

•   Vi er medejer af Gram Slot, 
som er Danmarks største 
økologiske landbrug

•  Unikke kvalitetsvarer fra 
Gram Slot – eksempelvis 
mælk, havregryn, mel,  
kartofler og løg – findes  
kun i REMA 1000

•  Følg processen fra jord  
til bord – se mere på  
gramslot.dk

Se mere på www.rema1000.dk

•  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 én 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.

11 ÅR MOD MADSPILD

MEGET MINDRE

MADSPILD


