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 Velkommen til Vejle Helsemesse 2019 
Tiden flyver og vi er igen på banen til en forrygende messe i Vejle. Alt 
udsolgt. Dejligt. Mens jeg sidder og fundere over hvad jeg skal skrive, 
kigger jeg på nogle bemærkelsesværdige oplysninger om døden. Selvom 
vi taler med vores klienter om døden og afdøde, er det stadig et tabu. 
Hvorfor mon, når nu vi alle har det tæt inde på livet. Tjek lige disse 
udtalelser. Hørelsen er den sidste sans, der forsvinder, når vi dør. 

Der er større sandsynlighed for at dø ved at glide i badekarret eller blive ramt af lynnedslag, end 
at dø i et terrorangreb. Omkring 440.000 mennesker dør hvert år af medicinske fejl. 
De antikke grækere mente, at rødhårede mennesker forvandlede sig til vampyrer, efter de 
døde. Forskellige undersøgelse viser, at mangel på motion er en af de mest udbredte 
dødsårsager i verden. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, estimerer, at en ud af otte 
personer i verden vil dø af en forureningsrelateret sygdom. I 2013 finansierede Google et firma 
kaldet Calico, hvis formål er at finde en kur mod døden. Statistikker viser, at flere mennesker 
dør hvert år i bilulykker end af malaria. Et firma kaldet LifeGem laver diamanter fra folks aske. 
Hjertekarsygdomme er skyld i flest årlige dødsfald. På verdensplan dør der årligt 16,7 mio. 
mennesker af hjertekarsygdomme, og tendensen er stigende. Mennesker, der lider af Cotards 
syndrom tror, at de er døde. Hvad nu hvis, vi kan være med til at forandre nogle at disse ting 
ved vores behandlinger? Ønsker jer en fantastik messe. KH Karen 
 

KENDER DU DET? 
at savne nogen at tale med? 
at skændes med dine forældre? 
at være overvægtig, og gerne ville tabe dig? 
at have brug for hjælp til at lave lektier? 
at få støtte og opbakning fra en voksen? 

at være usikker på sig selv? 
at have svært ved at passe skolen? 
at savne nogen i dit netværk? 
- eller er det helt andre ting der gør, 
at du ikke har det så godt? 

 
Så kunne en rådslagning måske være noget for dig. 
En rådslagning går ud på, at du + dem, som du har valgt at invitere fra dit 
netværk, sidder sammen og lægger en plan for, hvordan det kan blive bedre 
for dig. 
 
Der er kun 2 regler: 
Man må ikke tale grimt til hinanden 
Man taler kun om fremtiden 
 
Jeg håber meget at høre fra dig, hvis du kan genkende nogle af disse udfordringer! 
HUSK: du kan altid få en anonym samtale med mig, for at finde ud af om det er noget for dig. 
Du kan træffe mig på 42 26 11 72 eller lis@lishelbo.dk 
De bedste hilsner 
Lis 
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Foredrag / Workshop 
 

Lørdag – RUM 1 
 

11:00 til 11:45 - Rick Modlock - Tromme healing ceremoni  

12:00 til 12:45 - Judy Rasmussen - Clairvoyance med kærlige beskeder til publikum 

13:00 til 13:45 - Hannibal Gabriel - Åndeverden har humor, hvorfor mig? 

14:00 til 14:45 - Ingeborg Hjortsballe - Engleterapi-Oplev magiske forvandlingsprocesser 

15:00 til 15:45 - Nancy Fensman - Work shop: Åndelig Healings Kirurgi. 

16:00 til 16:45 - Folkekirken - Meditation 

 
 

Lørdag – RUM 2 
 

10:30 til 11:15 - Søren Schjerbeck - Skab dit helt eget liv... ved tankens kraft 

11:30 til 12:15 - Jan Daugaard - Min spirituelle rejse fra cancer til energilifter, mød mig i nuet på  

                              min spirituelle rejse 

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 - Annmay Bruun & Lars Kirkegaard - Kom og hør hvorfor ioniseret basisk vand er så  

                              godt for dit helbred 

14:30 til 15:15 - Merise McDowall - Træd ind i den nye tid med krystaller 

15:30 til 16:15 - Claus Pedersen - Har vi levet flere gange? 

 

Lørdag – RUM 3 
 

10:30 til 11:15 - Sussi Rasmussen - Lær at forstå dig selv og dine følelser. 

11:30 til 12:15 - Ole Vildmand - Tro på at "Jeg Er Nok" og alt i dit liv bliver lettere og bedre 

12:30 til 13:15 - Roshan - At finde sin spirituelle vej 

13:30 til 14:15 - Vera Højmose - Universel healer uddannelse 

14:30 til 15:15 - Luna Munch Elvstrøm - BAA – Bevidsthed, accept og ansvar 
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Foredrag / Workshop 
 

Søndag – RUM 1 
 

10:00 til 10:45 - Folkekirken - Meditation 

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

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

13:00 til 13:45 - Rick Modlock - Møde din Engle – Foredrag og meditation  

14:00 til 14:45 - Judy Rasmussen - Clairvoyance med kærlige beskeder til publikum 

 

 
Søndag – RUM 2  

 

11:00 til 11:45 - Sussi Rasmussen - Lær at forstå dig selv og dine følelser. 

12:00 til 12:45 - Mette Harbo - JEG VIL VÆRE POSITIV 

13:00 til 13:45 - LytTilJesus.dk - Forbønnens enorme kraft 

14:00 til 14:45 - Meera Devi - OM Chanting 

 

HORSENS HELSEMESSE  

Sønderbro Kulturhus, Lindvigsvej 4 – 8700 Horsens 
 

 
LØRDAG D. 7/9 Kl. 10-17  
SØNDAG D. 8/9 Kl. 10-16 

2019 
ENTRE: 1 DAG kr. 50,- 

www.energienicentrum.dk 
 

Karen Knudsen – Løvenørnsgaden 9 – 8700 – Tlf. 26 70 39 76 

Jordstrålecentret 

Kurt Bertelsen 
Ingeniør-kvalitetskoordinator auditor 
Mere end 50 års erfaring 
Opmåling af jordstråler neutralisering 
rådgivning 
Mail: kurt.bertelsen@jordstraaling.dk 
www: jordstraaling.dk
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Stand Nr. 56  
RUM 1  
Lørdag den 2.  
Kl. 11:00 - 11:45 
Rick Modlock 
lotushjerte-vejle.dk  
Tromme healing ceremoni – 
kort introduktion til Shamanic Reiki og 
tromme healing med Rick Modlock 
Rick fortæller kort om den kombination af 
Reiki med shamanistiske tromme healing, og 
hvorfor det giver bedre resultater en sum af 
delene. Meste af den opslag vil være oplevel-
sesbaseret. I en forkortede session vil Rick 
tromme for energi mens deltagere slip bloke-
ringer og bliv fuldt op med energi fra Source. 
Rick har været født som healer, men har 
kunne begyndt med sin formalt training som 
healer i 1997. Han har været Reiki Mester 
siden 2000. Han mødte englene første i 2009. 
Han arbejder med healing, hypnose, regressi-
on og Soul Key terapi, og er Ascension vejle-
der for mange studerende og klienter. Rick 
har også arbejdet shamanistiske i mange år, 
og andre med klarsyn kalder Rick som sha-
man. Han har klinik og kursuscenter i Jelling, 
men også tage ud og holder kurser, meditati-
oner og give behandlinger i andre center 
rundt omkring i hele Danmark såvel i nærhe-
den af Rennes La Chateau i Syd Frankrig, et 
center for Maria Magdelene energier og den 
Guddommelige feminin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 10 
RUM 1 
Lørdag den 2.  
Kl. 12:00 - 12:45 
Judy Rasmussen 
judyrasmussen.dk 
Clairvoyance med kærlige 
beskeder til publikum 
Judy er et clairvoyant medium, som er aner-
kendt for sin måde at arbejde på og hun 
videregiver kærlige budskaber med en stærk 
healende energi. 
Beskederne formidles med stor respekt og 
kærlighed fra den åndelige verden til dig, og 
ikke mindst med et glimt i øjet. 
Gå ikke glip af denne klarsynsdemonstration i 
kærligt selskab med den åndelige verden! 
Stand Nr. 57 
RUM 1 
Lørdag den 2. 
Kl. 13:00 - 13:45 
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.”  
I dag arbejder jeg som spirituelt medie i stor 
kærlighed og forståelse med den åndelige 
verden. 

bodyandhealth.dk 
Ulla Schrøder 
21 27 00 37 
 
Body-SDS 
Reiki healing  
Klangmassage 
Allergibehandling 
Tankefelts Terapi(TFT) 
Emotionel forløsende frihedsteknik(EFT) 
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Stand Nr. 47 
RUM 1 
Lørdag den 2. 
Kl. 14:00 - 14:45 
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. 
 
Stand Nr. 34 
RUM 1 
Lørdag den 2. 
Kl. 15:00 - 15:45 
Nancy Fensman 
balancehuset-vejen.dk 
Work shop: Åndelig Healings Kirurgi. 
Man kan komme op på briksen og få en ope-
ration med åndelig læger, dem der byder sig 
til. 
Det jeg gør under operationerne, jeg sætter 
auraen i balance, så kroppen kan helbrede sig 
selv.  
Så går jeg ind på celle plan, i det æteriske 
legeme. Og udføre en åndelig operation med 
hjælp fra åndelige læger. Jeg går ind i en lille 
trance, så lægerne kan bruge mine hænder 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. 09 
RUM 1 
Lørdag den 2. 
Kl. 16:00 - 16:45 
Folkekirken 
folkekirken.dk 
Meditation 
I forbindelse med Folkekirkens stand på Vejle 
Helsemessen, vil der være mulighed for at 
deltage i en fælles, guidet, meditation ud fra 
en tekst fra Bibelen/Det nye Testamente. Der 
vil være rum for stilhed, bøn og eftertanke alt 
efter, hvad den enkelte søger og har behov 
for. Meditationen ledes af en af de lokale 
præster. 
 
Stand Nr. 01-02 
RUM 2 
Lørdag den 2.  
Kl. 10:30 - 11:15 
Søren Schjerbeck 
shamanshoppen.dk  
Skab dit helt eget liv... ved tankens kraft 
Alt er en tanke ... og du kan skabe alt det du 
ønsker ved at bruge visualisering og tankens 
kraft. 
På foredraget fortæller Shaman Søren om 
eksempler på hvad andre har skab i deres liv. 
Vi ser også på dit kraftdyr, din kraftsten og 
kraftplante. 
Hvis du vil kan du selv skabe mirakler. 
Der afsluttes med en dejlig trommemeditati-
on. 
 
Stand Nr. 11  
RUM 2 
Lørdag den 2.  
Kl. 11:30 -12:15 
Jan Daugaard 
energilifter.com  
Min spirituelle rejse fra canser til energilif-
ter, mød mig i nuet på min spirituelle rejse 
Et inspirationsforedrag om hvor langt man 
kan komme når man tager TROEN på noget 
større med SIG. 
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Stand Nr. 28  
RUM 2 
Lørdag den 2.  
Kl. 12:30 - 13:15 
Keld Roed  
Taler alle dine celler med hin-
anden? 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. 07 
RUM 2 
Lørdag den 2.  
Kl. 13:30 – 14:15 
Annmay Bruun 
Lars Kirkegaard 
ioniseretvand.dk 
Kom og hør hvorfor ioniseret 
basisk vand er så godt for dit helbred 
Vi kommer ind på forskellen på vandhane-
vand og ioniseret vand, ORP-værdi, rensning 
af vandet for uønskede stoffer, samt en hel 
masse andet. Ioniseret vand hjælper erfa-
ringsmæssigt på en lang række af symptomer 
og sygdomme…! Kom og hør 2 af Danmarks 
førende eksperter inden for ionisering af 
drikkevand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 41 
RUM 2 
Lørdag den 2.  
Kl. 14:30 - 15:15 
Merise McDowall 
merise-mcdowall.com  
Træd ind i den nye tid med 
krystaller 
Krystallerne er blevet forstærket af højt 
vibrerende bevidstheder, som er kommet for 
at hjælpe os ind i den nye tid. Derfor for-
nemmer mange mennesker lige nu krystaller-
nes kald og føler sig draget til at lære at bruge 
dem - mennesker der er på vej ind i den nye 
tid med en mission om at hjælpe andre ind i 
den nye tid. 
Den nye tid bringer manifestationen af kristu-
senergien og er æraen, hvor der er balance 
mellem de feminine og maskuline energier. 
Dermed kan mirakler som fred, healing og 
næstekærlighed opstå, og det enkelte men-
neske kan udvikle sig til hidtil usete højder. 
Du vil langt nemmere end hidtil kunne ændre 
dit Blue print og dermed blive i stand til at 
skabe dig det liv, du drømmer om, samt give 
din unikke gave til verden - til gavn for dig 
selv og alle andre. Med andre ord: du påtager 
dig din mission, som din sjæl ønsker det. 
Kom og hør: 
Hvad den nye tid betyder for os. 
Hvordan du ved, om du er på vej ind i den 
nye tid. 
Hvad krystallerne kan hjælpe os med i pro-
cessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drik Redox signalmolekyler 

Ole Dam Jensen 

28 71 65 35 

Get your cells talking 

Arne Møller 

53 34 60 00 

Book en gratis præsentation hjemme hos dig 
Stand 28 
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Stand Nr. 58 
RUM 2 
Lørdag den 2.  
Kl. 15:30 - 16:15 
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 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. 
 
Stand Nr. 43-B 
RUM 3 
Lørdag den 2. 
Kl. 10:30 - 11:15 
Sussi Rasmussen 
Zonehuset.dk 
Lær at forstå dig selv og 
dine følelser. 
Hvorfor er vaner så svære at ændre? Hvorfor 
fastholdes du i dine handlemønstre, når du 
gerne vil have forandringer? Mærker du din 
krop, når den fortæller dig, at du bør ændre 
kurs? 
Kom og hør hvad 5-PARTH® Hypnoseterapi er 
og hvordan den kan hjælp dig til succes. 
5-PARTH® Hypnose er et hypnosesystem, 
som er både fase og kriterier opbygget. Det 
er det bedste fra de traditionelle teknikker, 
kombineret med de nyeste og kraftigste 
avancerede moderne teknikker. Det betyder 
at ved, at det er kriterier opbygget, så er det 
din sikkerhed for at vi kommer omkring alle 
aspekter af et problem og derfor får "roden" 
med op. 
 
 

Stand Nr. 23  
RUM 3  
Lørdag den 2. 
Kl. 11:30 - 12:15 
Ole Vildmand 
GastricBandHypnose.dk  
Tro på at "Jeg Er Nok" og alt i 
dit liv bliver lettere og bedre med Ole Vild-
mand 
Mit foredrag tager udgangspunkt i min nye 
bog ENDELIG FRI. Jeg fortæller om min bane-
brydende SLANK LET HYPNOSE METODE. Jeg 
forklarer også, hvordan vi alle kan lære at 
føle, at "jeg er nok". Det nye syn på sig selv fri 
for selv saboterende blokeringer betyder, at 
vi på alle vigtige områder som parforhold, 
penge, karriere og spirituel manifestering får 
lettere ved at få succes. "Fordi jeg fortjener 
det - Because I´m worth it", som kvinden i 
den skønne Lóreal reklame fortæller os. En af 
de mest powerfulde overbevisninger til at 
gøre absolut alle menneskers liv smukkere, 
lettere og mere glædefyldt.  
Kom til foredraget og få et tilbud du ikke har 
lyst til at sige nej til. 
 
Stand Nr. 21  
RUM 3  
Lørdag den 2. 
Kl. 12:30 - 13:15 
Roshan 
bhaktimarga.dk 
At finde sin spirituelle vej 
Hvordan vi begynder at søge noget andet end 
den ydre verdens oplevelser og tilfredsstillel-
se og bevæger os ind på en vej, der fører os 
til en større og dybere bevidsthed. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brande Helsemesse 
Energien i Centrum 

D. 2/11 og 3/11 2019 
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Stand Nr. 54  
RUM 3  
Lørdag den 2. 
Kl. 13:30 - 14:15 
Vera Højmose 
Natur-klinikken.dk 
Universel healer uddannelse 
Kom og oplev Vera Højmose fortælle om 
hendes Universel Healer uddannelse, hvor 
hun lærer dig at vække dine iboende potenti-
aler til at heale dig selv og andre. 
Hun har mange års erfaring som kinesiolog, 
healer og psykoterapeut og har taget gode 
redskaber fra alle uddannelser og samlet i en 
komplet uddannelse. 
Det vigtigst er dog hendes kontakt til moder 
jord og universet. Hun har kontakt med Ær-
keengle, Moder Maria, Kristus, skytsengle 
m.fl. 
På uddannelsen lærer du at få kontakt til 
ovenstående hjælpere, da du aldrig må heale 
med din egen energi, da du så vil miste ener-
gi. 
Vi trækker på de højeste kærlige energier i 
Universet, men intet uden jordforbindelse via 
Moder Jord. Du får mange redskaber, men du 
styrkes først og fremmest i at lytte, mærke og 
se, altså opbygge din intuition, så du bliver de 
bedste udgave af dig. Du vil få teori, healing, 
mm. undervejs. 
Veras baggrund som social- og sundhedsassi-
stent, gør at hun er meget bevidst om krops-
holdninger, så du lærer at passe på dig selv 
når du healer. Uddannelsen er bygget på 
spirituel baggrund. 
Til foredraget er der plads til spørgsmål og 
måske en gruppehealing. Velmødt. 
 
 
 

Stand Nr. 54  
RUM 3  
Lørdag den 2. 
Kl. 14:30 - 15:15 
Luna Munch Elvstrøm 
heart-spirit.com  
BAA – Bevidsthed, accept og ansvar 
Jeg hedder Luna Munch Elvstrøm og er spiri-
tuel vejleder. Jeg er selvstændig og arbejder 
på mange forskellige kreative måder: 
Individuelle samtaler, hvor du bliver hørt, 
støttet og stillet til ansvar for dine følelser og 
ønsker. 
4-dages Heart Spirit forløb, som er den ulti-
mative transformation, hvor du via drømme-
rejser kommer i kontakt med og løser op for 
gamle følelser, mønstre og overbevisninger. 
Systemisk opstilling, hvor vi arbejder med 
dine relationer. Kanalisering, hvor jeg kanali-
serer direkte til dig, eller hvor du lærer at 
kanalisere. Kærlighedseftersyn, som er parte-
rapi i et kærligt og spirituelt rum. Manifesta-
tionskreds, hvor vi mødes i en gruppe og 
løfter energien til at nå vores individuelle 
mål. Facilitatoruddannelsen, som er en ud-
dannelse i at facilitere andre menneskers 
udvikling. 
Livsvandring, en gåtur fra solopgang til sol-
nedgang fuld af ritualer og øvelser i naturen. 
Ny Energi Festival, som er en spirituel festival 
over 4 dage. 
Uanset hvordan jeg arbejder, er det altid ud 
fra en grundlæggende teori, som jeg har valgt 
at kalde BAA. 
I foredraget vil jeg fortælle meget grundigt, 
sporadisk og humoristisk om BAA og hvordan 
du kan integrere den her teori og gøre livet 
meget nemmere at leve. 
 
 
 



10

Stand Nr. 09 
RUM 1 
Søndag den 3. 
Kl. 10:30 - 11:15 
Folkekirken 
folkekirken.dk 
Meditation 
I forbindelse med Folkekirkens stand på Vejle 
Helsemesse, vil der være mulighed for at 
deltage i en fælles, guidet, meditation ud fra 
en tekst fra Bibelen/Det nye Testamente. Der 
vil være rum for stilhed, bøn og eftertanke alt 
efter, hvad den enkelte søger og har behov 
for. Meditationen ledes af en af de lokale 
præster. 
 
Stand Nr. 47  
RUM 1 
Søndag den 3. 
Kl. 11:30 - 12:15 
Ingeborg Hjortsballe 
den6sans-vejle.dk 
Få beskeder fra Englene 
Ingeborg Hjortsballe giver beskeder fra eng-
lene til så mange som muligt. De får dig til at 
huske, hvem du er. Du kan få at vide hvor du 
er lige nu, hvorfor du har det, som du har det, 
hvad du skal lære af situationen og hvordan 
du kommer videre. 
Der vil også være mulighed for at stille 
spørgsmål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 34  
RUM 1 
Søndag den 3. 
Kl. 12:30 - 13:15 
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 åndelige læger til at 
guide mig til Æteriske indgreb (åndelige ope-
rationer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V/Sussi Rasmussen 

Ørnstrup Vej, 134, 8781 Stenderup 

Tlf. nr.: 52 24 64 70 

Mail: sussi@zonehuset.dk 

www: zonehuset.dk 

 

Økologiske 
BASISKE KAFFE- 
og TE produkter 

Gratis 
smagsprøve 
Stand 24-B 
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Stand Nr. 56  
RUM 1 
Søndag den 3. 
Kl. 13:30 - 14:15 
Rick Modlock 
lotushjerte-vejle.dk  
Møde din Engle – Foredrag 
og meditation med Rick Modlock 
Rick Fortæller lidt om sit egen første møde 
med de 9 Engle og den Healing felt som han 
arbejder med, og om, hvordan de 9 engle kan 
hjælpe os i at indse, omfavn og lev vores 
sjæls formå på jord. 
Han fortæller, hvordan vi kan kom i kontakt 
med Englene, og vejleder en kort meditation 
for at komme i kontakt. 
Rick har været født som healer, men har 
kunne begyndt med sin formalt training som 
healer i 1997. Han har været Reiki Mester 
siden 2000. Han mødte englene første i 2009. 
Han arbejder med healing, hypnose, regressi-
on og Soul Key terapi, og er Ascension vejle-
der for mange studerende og klienter. Rick 
har også arbejdet shamanistiske i mange år, 
og andre med klarsyn kalder Rick som sha-
man. Han har klinik og kursuscenter i Jelling, 
men også tage ud og holder kurser, meditati-
oner og give behandlinger i andre center 
rundt omkring i hele Danmark såvel i nærhe-
den af Rennes La Chateau i Syd Frankrig, et 
center for Maria Magdelene energier og den 
Guddommelige feminin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 10  
RUM 1 
Søndag den 3. 
Kl. 14:30 - 15:15 
Judy Rasmussen 
judyrasmussen.dk 
Clairvoyance med kærlige 
beskeder til publikum 
Judy er et clairvoyant medium, som er aner-
kendt for sin måde at arbejde på og hun 
videregiver kærlige budskaber med en stærk 
healende energi. 
Beskederne formidles med stor respekt og 
kærlighed fra den åndelige verden til dig, og 
ikke mindst med et glimt i øjet. 
Gå ikke glip af denne klarsynsdemonstration i 
kærligt selskab med den åndelige verden! 
 
 
Stand Nr. 43-B 
RUM 2 
Søndag den 3.  
Kl. 11:00 - 11:45 
Sussi Rasmussen 
Zonehuset.dk 
Lær at forstå dig selv og dine følelser. 
Hvorfor er vaner så svære at ændre? Hvorfor 
fastholdes du i dine handlemønstre, når du 
gerne vil have forandringer? Mærker du din 
krop, når den fortæller dig, at du bør ændre 
kurs? 
Kom og hør hvad 5-PARTH® Hypnoseterapi er 
og hvordan den kan hjælp dig til succes. 
5-PARTH® Hypnose er et hypnosesystem, 
som er både fase og kriterier opbygget. Det 
er det bedste fra de traditionelle teknikker, 
kombineret med de nyeste og kraftigste 
avancerede moderne teknikker. Det betyder 
at ved, at det er kriterier opbygget, så er det 
din sikkerhed for at vi kommer omkring alle 
aspekter af et problem og derfor får "roden" 
med op. 
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Stand G-03  
RUM 2 
Søndag den 3.  
Kl. 12:00 - 12:45 
Mette Harbo 
galleriharbo.dk  
JEG VIL VÆRE POSITIV 
Foredraget er bygget på min nærdødsople-
velse i forbindelse med en katastrofal bilulyk-
ke og hvordan jeg er kommet ovenpå igen i 
kraft af den gave som jeg er blevet givet som 
kunstner og healer. Samt hvilken effekt det 
har haft på andre mennesker. 
 
Stand Nr. 39-40  
RUM 2 
Søndag den 3.  
Kl. 13:00 - 13:45 
LytTilJesus.dk 
LytTilJesus.dk  
Forbønnens enorme kraft 
Det kører konstant på nettet og i TV. 
Helbredelser ved bøn - både afprøvet med 
stor success af stuntmanden Lasse Spang 
Olsen og af adskillige andre! Kom og hør om 
Guds kraft samt om, hvorfor forbøn er så 
effektivt, for det lyder næsten for underligt, 
uforklarligt og nærmest “for småtosser”… 
med andre ord - "det lyder næsten for godt til 
at være sandt", men miraklerne sker faktisk i 
hobetal når vi ikke bare søger en Gud, men 
når vi går til Jesus Kristus - Messias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 21 
RUM 2 
Søndag den 3.  
Kl. 14:00 - 14:45 
Meera Devi 
bhaktimarga.dk 
OM Chanting 
OM Chanting healer krop, sind og ånd samt 
hjælper menneskeheden via OM-lyden. OM 
er skabelsens lyd og er den højeste og rene-
ste vibration, der eksisterer. OM Chanting er 
en gruppe praksis, der aktiverer deltagernes 
selvhelbredende potentiale og renser energi-
en i det omkringliggende miljø i to km radius. 
 - Transformer negativitet til positivitet og 
sætter gang i den personlige udvikling. 
 - Støtter det følelsesmæssige, mentale samt 
det fysiske velbefindende.  
 - Understøtter fjernhealing 
 - Bringer kærlighed, fred, balance og glæde 
til dig og verden. 
Efter en kort præsentation af OM Chanting og 
dens oprindelse chanter vi OM i 30 min og 
herefter en lille jordhealing. 
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Galleri 
 
Zanna Sangye 
www.zan-art.dk  
28 30 50 61 
Stand G-01 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Mette Harbo 
www.galleriharbo.dk  
23 45 11 67 
Stand G-03 
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Messeoversigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohemian Spirrit Tarot - Stand nr. 55 på 2. sal 

Står du over for et svært valg? -Vil du gerne have 
svar på spørgsmål om fremtiden, kærlighed, job, 
projekter, skyggesider, tidligere liv eller personlig 
udvikling. Så kan jeg hjælpe dig.  

Tarotkort er et værktøj, der giver os mulighed for 
at åbne op for en indsigt der allerede bor i os. 

Vil du være med i min lukkede Facebookgruppe Boho Tribe? 

-Drømmer du om at komme i gang med at læse tarot kort og oralclekort, og har du brug for 
gode råd til hvordan du kommer i gang? 

-Har du lyst til at blive medlem af en lukket Facebookgruppe, hvor der sker en masser af 
spændende magiske og spirituelle ting. Så er Boho Tribe noget for dig. 

Du kan læse mere om Boho Tribe på min Facebookside Bohemian Spirit Tarot under fanen der 
hedder ”Bliv medlem af Boho Tribe” eller via dette link www.22s.com/023ajg  
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Standplan 
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Oversigt over udstillere 
 

Stand Nr. 01-02 - Shaman Shoppen 

Stand Nr. 03-04 - Butik Hjortshøj 

Stand Nr. 05 - Urte Lisbeth 

Stand Nr. 06 - Hos Oona Galleri og Sundhed 

Stand Nr. 07 - Ioniseret Vand Aps 

Stand Nr. 08 - Vejle Yoga 

Stand Nr. 09 - Folkekirken 

Stand Nr. 10 - Brug din 6.Sans 

Stand Nr. 11 - Energilifter 

Stand Nr. 12 - Hep Aloe Vera  

Stand Nr. 13 - Hannehaand 

Stand Nr. 14 - Gitte's Spirituelle Univers 

Stand Nr. 15 - Egernsbo 

Stand Nr. 16 - Kort og Godt 

Stand Nr. 17 - Jordstrålecentret 

Stand Nr. 18 - Clairvoyance og afdøde kontakt 

Stand Nr. 19 - Life Wave v/Anne-Lis 

Stand Nr. 20 - Leguano Danmark 

Stand Nr. 21 - Bhakti Marga Danmark 

Stand Nr. 22 - Energetix 

Stand Nr. 23 - Gastric Band Hypnose  

Stand Nr. 24-A - Naturlic 

Stand Nr. 24-B - Rochester Ginger & Organo Gold 

Stand Nr. 25 - Odense Håndlæser Skole 

Stand Nr. 26-27 - Coetus Runa 

Stand Nr. 28 - ASEA 

Stand Nr. 29 - De 7 Ting 

Stang Nr. 30 - Kate Frydkærs Univers  

Stand Nr. 31-32-A - Balance & Velvære 

Stand Nr. 31-32-A - Healthy Living by Cornelius 

Stand Nr. 33 - Klinik-Kirsten 

Stand Nr. 34 - Balancehuset 

Stand Nr. 35 - Livsstjernen 

Stand Nr. 36 - Lone Matine 

Stand Nr. 37-A - Den Holistiske Højskole 

Stand Nr. 37-B - GodKarmaShop.dk 

Stand Nr. 38 - Kristina Lotus Rasmussen 

Stand Nr. 39-40 - LytTilJesus.dk  

Stand Nr. 41 - Krystalskolen Danmark 

Stand Nr. 42 - Kanaliserede Budskaber  

Stand Nr. 43-A - Petreahuset 

Stand Nr. 43-B - Zonehuset 

Stand Nr. 44 - Astro-Design 

Stand Nr. 45 - THW-art 

Stand Nr. 46-lørdag - Maria Ploug 

Stand Nr. 46-søndag - Få et optimalt-liv.nu 

Stand Nr. 47 - Den 6. Sans 

Stand Nr. 48 - Klinik Body & Health 

Stand Nr. 49 - Livsrosen 

Stand Nr. 50 - Dorthe Aamann 

Stand Nr. 51 - Breinholt Clairvoyance 

Stand Nr. 52 - Luna Elvstrøm - Heart Spirit 

Stand Nr. 53 - Klinik BlivSmerteFri.dk 

Stand Nr. 54 - Natur-klinikken Vera Højmose 

Stand Nr. 55 - Bohemian Spirit Tarot 

Stand Nr. 56 - Lotushjerte Center 

Stand Nr. 57 - Hannibal Gabriel 

Stand Nr. 58 - Livsvejviser  

Stand Nr. 59 - Bent Olesen 

Stand Nr. 60 - CBD-care4you 

Stand G-01 - Spirituel Billedmager 

Stand G-02 - Bergljot 

Stand G-03 - Galleri Harbo 
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Udstillere 
Stand Nr. 01-02 
Shaman Shoppen 
Drømmefangere, Indiansk hånd-
værk, Røgelse (hvid salvie) og vo-
res helt egen special te. 
Søren Schjerbeck 
30 44 71 00 
www.shamanshoppen.dk 

Stand Nr. 03-04 
Butik Hjortshøj 
Naturslik 
Sund slik, tørrede frugter og nødder belagt med yo-
ghurt og chokolade. 
 
Helle Hjortshøj 
40 59 63 18 

Stand Nr. 05 
Urte Lisbeth 
Healing. 
Salg af energi T-shirt. 
 
 
Lisbeth Hansen  
28 86 83 24 

Stand Nr. 06 
Hos Oona Galleri og Sundhed 
Invester i træer I Uganda. 
Sundhedsprodukter, kunst, reiki 
healing og massage. 
Mariann Oona Petersen 
93 83 00 71 
www.hosoona.dk 

Stand Nr. 07 
Ioniseret Vand Aps 
Info om vandrensning og ioniseret 
basisk vands effekter på kroppen. 
Demo og salg af PurePro-apparater. 
Annmay Bruun & Lars Kirkegaard 
21 79 90 41 
www.ioniseretvand.dk  

Stand Nr. 08 
Vejle Yoga 
Yoga og Massage 
Salg af yogabøger, bøger om 
Livsfactologi, alkymea produkter. 
Johanna Borg Niels 
76 41 07 37 
www.vejle-yoga.dk  

Stand Nr. 09 
Folkekirken 
Mulighed for at 
tale med en præst 
og at høre om 
hvad folkekirken har kan tilbyde åndeligt søgende. 
Peter Heini Glistrup 
www.folkekirken.dk  

Stand Nr. 10 
Brug din 6. Sans 
Skolen for Clairvoyance, Medie-
skab og Healing. Clairvoyant Me-
dium, Healer, Psykoterapeut. 
Judy Rasmussen 
23 32 87 86 
www.judyrasmussen.dk  

Stand Nr. 11 
Energilifter 
John of God Krystalbad. 
Clairvoyance. 
Energilift. 
Jan Daugaard 
60 22 48 42 
www.energilifter.com  

Stand Nr. 12 
Hep Aloe Vera 
Salg af Aloe Vera produkter 
 
 
Henriette Pedersen 
25 32 36 24 
www.myaloevera.dk/hepaloevera  

Stand Nr. 13 
Hannehaand  
Håndlæsning 
 
 
Hanne Eskebjerg 
20 14 48 51 
www.hannehaand.dk  

Stand Nr. 14 
Gitte's Spirituelle Univers 
Spirituel rådgivning m. tarotkort 
 
 
Gitte Askou Rosborg 
50 44 17 42 
www.gittes-spirituelle-univers.dk 



1919

Udstillere 
Stand Nr. 15 
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. 16 
Kort og Godt 
Tarotkortenes svar krydret med 
en blid Reiki Healing. 
 
 
Per Rasmussen 
52 50 26 76 

Stand Nr. 14 
 

Stand Nr. 17 
Jordstrålecentret 
Vi tilbyder jordstråle opmåling, 
rådgivning og neutralisering af dit 
hus 
 
Kurt Bertelsen 
40 17 42 59 

Stand Nr. 18 
Clairvoyance og afdøde kontakt 
På min stand vil jeg formidle kær-
lige og ærlige beskeder fra ånde-
verden til dig. 
 
 
Trine Friis 

 

Stand Nr. 19 
Life Wave v/Anne-Lis 
Uafhængig distributør 
Energiterapi – bedre livskvalitet 
Mød mig og få en gratis prøve! 
Anne-Lis Eg Gjødsbøl 
25 21 18 10 
www.annelis.net  

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

Stand Nr.  
 

Stand Nr. 21 
Bhakti Marga Dan-
mark 
Find kærligheden. 
Kom i harmoni med yoga, chantning og meditation. 
Meera Devi, Fredericia 
22 95 85 02 
www.bhaktimarga.dk  

Stand Nr. 22 
Energetix  
Magnetsmykker. 
 
 
 
Ulla og Børge Christensen 
75 50 48 40 

Stand Nr. 46  
 

Stand Nr. 23 
Gastric Band Hypnose 
Healingsmykker, Psykologisk Spiri-
tuel Slankebog, Selvværd, Fugtgiv-
ende Orkideperler, Slankehypnose 
Ole Vildmand & Anne M. Laigaard 
26 14 22 11 
www.GastricBandHypnose.dk  

Stand Nr. 24-A 
Naturlic 
Tebutik med skønne teblandinger. 
Naturlic glutenfri bage blandinger. 
Chokolade. Lækre smagsprøver. 
Ingrid Rosenkrantz Maack 
97 10 10 13 / 60 15 00 10 
www.naturlic.dk  

Stand Nr. 47  
 

Stand Nr. 24-B 
Rochester Ginger & Organo Gold 
Smagsprøver og salg af produkter. 
Kaffe og The.  
Ingefærdrik. 
Karen Knudsen 
26 70 39 76 
www.kkhealing.net 

Stand Nr. 25 
Odense Håndlæser Skole 
Håndlæsning og Blindtegning 
Kurser 
 
Erika Herløv Hansen 
40 37 54 30 
www.erikahansen.com 

Stand Nr. 48   
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Udstillere 
Stand Nr. 26-27 
Coetus Runa 
Sten og krystaller, englekort og 
lotusstager. Stenreading, 
chakrasten og ny stenbog. Thess 
Mynthe Sølvi Ravbøg 
93 30 40 78 
www.coetus-runa.dk  

Stand Nr. 28 
ASEA 
Salg og info om ASEA - stabile Redox 
signalmolekyler. 
Arne Møller Rasmussen - 53 34 60 00 
www.helsestedet8700.teamasea.com 
Ole Dam - 28 71 65 35 
www.oledam.teamasea.com  

Stand Nr. 02 
 

Stand Nr. 29 
De 7 Ting 
SmerteCoach/Clairvoyant og me-
die. Få besked fra din sjæl eller fra 
en afdød. 
Marianne Høy Juul Jensen 
30 11 76 27 
www.de7ting.dk  

Stand Nr. 30 
Kate Frydkærs Univers 
Engle Terapi. 
Clairvoyant Coach. Medie. 
Børne EFT. 
Kate Frydkær 
60 88 16 61 
www.katefrydkaer.dk  

Stand Nr. 04 
 

Stand Nr. 31-32-A 
Balance & Velvære 
B:hip/ Body skanning – livsstilsop-
timering. MOL&B Dansk hudpleje-
serie, en lille eksklusiv serie, der 
skaber huden tilbage i balancen. 
Susanne Jakobsen 
21 67 70 63 

Stand Nr. 31-32-B 
Healthy Living by Cornelius 
B:hip/ Body skanning – livsstilsop-
timering. MOL&B Dansk hudpleje-
serie, en lille eksklusiv serie, der 
skaber huden tilbage i balancen. 
 
Tina Cornelius 

Stand Nr. 06 
 

Stand Nr. 33 
Klinik-Kirsten  
Klangmassage, Reikihealing og 
salg af ikoner. 
 
Kirsten Warburg 
26 27 02 85 
kwarburg@mail.dk 

Stand Nr. 34 
Balancehuset 
Healing - Æterisk indgreb 
Klarsyn og afdøde kontakter 
 
Nancy Fensman 
51 32 64 30 
www.balancehuset-vejen.dk 

Stand Nr. 10 
 

Stand Nr. 35  
Livsstjernen  
Håndlæsning og blindtegning med 
clairvoyant vejledning. 
 
Vibeke Poulsen 
51 51 57 16 
www.livsstjernen.dk  

Stand Nr. 36 
Lone Matine 
Clairvoyance - Medie  
Reiki healer 
 
Lone Matine 
22 91 09 46 
www.lonematine.dk 

 

Stand Nr. 37-A 
Den Holistiske Højskole 
Fortæller om højskolen, 
om kurserne og deler foldere ud. 
 
Maria Ruben Fries Hansen 
51 36 18 09 
www.holistisk-hojskole.dk  

Stand Nr. 37-B 
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. 37 
Mikas Sten Univers 
Sten og krystaller, samt smykker i 
sølv. Prøvebehandlinger m. krystal 
healing 
Gia Mikaela Adeler 
www.mikassten.dk  
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Udstillere 
Stand Nr. 38 
Kristina Lotus Rasmussen 
Krystalhealing. 
Krystal læsning  
 
 
Kristina Lotus Rasmussen 
25 70 00 21 

Stand Nr. 39-40 
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. 41 
Krystalskolen Danmark 
Uddannelser og kurser i krystal-
healing og krystalterapi. Få en gra-
tis prøvebehandling af en elev. 
Merise McDowall 
20 72 75 78 
www.merise-mcdowall.com 

Stand Nr. 42 
Kanaliserede Budskaber  
Sjælstegning samt vigtigt 
personligt budskab til dig! 
 
Britt Wackerhausen  
28 43 75 22 
www.briwac.dk 

Stand Nr. 06 
 

Stand Nr. 43-A 
Petreahuset 
Massage kan gøre en forskel for 
dig. Fysiologisk massage, skades 
behandling og muskulærzone. 
Sonja Sørensen 
23 25 21 80 
www.petreahuset.com  

Stand Nr. 43-B 
Zonehuset  
Zoneterapi, NADA, Akupressur, 
Hypnoseterapeut, Certificeret 7-
PARTH® Selvhypnose underviser. 
Sussi Rasmussen 
52 24 64 70 
www.zonehuset.dk  

Stand Nr. 08 
 

Stand Nr. 44 
Astro-Design 
GRATIS Tens smertebehandling. 
Års og fødselshoroskop. 
Erik Rørholm Larsen 
86 83 60 39 
www.astro-design.dk 
www.aktivamesser.dk  

Stand Nr. 45 
THW-art  
Billed clairvoyance. Kanalisering af 
personlige sjælsmalerier. Spiritu-
elle oliemalerier 
Tonny H. Westergaard 
51 35 70 60  
da-dk.facebook.com/THW-Art-192230244781/ 

 

Stand Nr. 46 - lørdag 
Maria Ploug 
Grafologi 
Skriften fortæller hvem du er…  
Diplom-grafolog og Skriftpsykolog 
Maria Ploug 
20 27 63 44 
www.mariaploug.dk 

Stand Nr. 46-søndag 
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. 12 
 

Stand Nr. 47 
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. 48 
Klinik Body & Health 
Klangterapi, lydterapi, body SDS, 
reiki healing, TFT. 
 
Ulla Schrøder 
21 27 00 37 
www.bodyandhealth.dk  
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Udstillere 
Stand Nr. 49 
Livsrosen 
Håndlæsning m. blindtegning 
Energistrygs massage m. klang 
Access Bars. 
Marianne Nielsen 
61 16 20 05 
www.livsrosen.dk  

Stand Nr. 50  
Dorthe Aamann  
Rådgivning og vejledning via tarot-
oplæg 
 
 
Dorthe  Aamann 
60 18 79 12 

Stand Nr. 06 
 

Stand Nr. 51 
Breinholt Clairvoyance 
Håndlæsning, 
blomsterclairvoyance, Healing, 
Auralæsning, farvekort. 
Per Breinholt Karlsen 
22 18 63 18 
www.breinholtclairvoyance.dk  

Stand Nr. 52 
Luna Elvstrøm - Heart Spirit 
Transformer dit liv nu. Systemisk 
opstilling, kanalisering 4-dages 
forløb, kærlighedseftersyn. 
Luna Munch Elvstrøm 
22 48 20 84 
www.heart-spirit.com  

Stand Nr. 08 
 

Stand Nr. 53 
Klinik BlivSmerteFri.dk  
Akupunktur. 
Øre akupunktur. 
Hypnose. 
Brian Langvad Johansen 
30 33 06 60 
www.blivsmertefri.dk  

Stand Nr. 54 
Natur-klinikken Vera Højmose 
Universel healer uddannelse. 
Sjælshealing. 
Salg af engle kort. 
Vera Højmose 
51 88 72 09 
www.Natur-klinikken.dk  

Stand Nr. 10 
 

Stand Nr. 55 
Bohemian Spirit Tarot 
Tarot - svar på fremtiden, kærlig-
hed, job, skyggesider, tidligere liv 
eller personlig udvikling. 
 
Salima Veng  
www.bohemianspirittarot.dk  

Stand Nr. 56 
Lotushjerte Center  
Healing med Englene. 
Information om kurser såvel hea-
ling, hypnose og regression.  
Rick Modlock 
31 13 34 51 
www.lotushjerte-vejle.dk 

Stand Nr. 12 
 

Stand Nr. 57 
Hannibal Gabriel 
Arbejdsform: Spirituel Tidslinje 
Spirituelt Medie, Entertainer 
Kendt fra TV 
Hannibal Gabriel 
40 83 27 76 
www.hannibal-gabriel.dk 

Stand Nr. 58 
Livsvejviser 
Fortælling om regression og trance 
Der tolkes også tarotkort på stan-
den. 
Claus Pedersen 
40 11 75 73 
www.livsvejviser.dk 

 

Stand Nr. 59 
Bent Olesen 
Spirituel livsstilskonsulent, Hea-
ling, Lydhealing, Klarsyn, Kanalise-
ret clairvoyance 
 
Bent Olesen 
52 65 41 21 

Stand Nr. 60 
CBD-care4you 
Salg af CBD produkter, f.eks. 
Balm, CBD-Olier, Omega 3 og 
Hudpleje. 
Tina Stålung 
26 80 25 25 
www.cbd-care4you.dk  
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Udstillere 
Stand G-01 
Spirituel Billedmager 
Ikoner og Billeder som Skaber for-
bindelse til Hjerte og Sjæl. Person-
lige Kraftbilleder. 
 
Zanna Sangye 
28 30 50 61  

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. 08 
 

Stand G-03 
Galleri Harbo 
Kunstner, foredragsholder. 
Tegner og maler på 
standen. 
Mette Harbo 
23 45 11 67 
www.galleriharbo.dk  

På helse-STEDET.net kan du møde:  
Brian Langvad                 30 33 06 60 
Karen Knudsen               26 70 39 76  
Tina Brauner                   26 99 19 55 
Ulla Shrøder                    21 27 00 37 

Stand Nr. 12 
 

 

 
Behandlingsformer på helse-STEDET.net 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 Access Bars Healing 
 Allergibehandling  
 BMS Akupunktur 
 D-Tox Spa Udrensning 
 Emotionel forløsende frihedstek-

nik(EFT) 
 Graviditets massage  
 Gua Sha Bindevævsmassage 
 Healingmassage 
 Hypnose 
 Hypnoterapi  
 Intuitiv healing  
 Iskias behandling 

 Kingod kuren vægttab 
 Klangmassage 
 Kognitiv terapi 
 Kropsterapi – massage 
 Kropstest 
 Lydterapi  
 Mor/Barn massage 
 NADA øreakupunktur 
 Psykoterapi samtaler 
 Reiki healing  
 Rygmassage  
 Tankefelts Terapi 
 Ultralyd behandling 

 




