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Viborg Helse-og Livsstilsmesse 
for første gang 2021
Egentlig skulle vi have været i gang sidste år, men Coronaen 
spændte ben.

Men nu skulle det være sandt nok. Vi er i gang!

Vi har sædvanen tro en del forskellige udstillere med. Lige fra 
håndlæser, clairvoyante til spirituel musik og cremer.
Der bliver spændende foredrag bl.a. med Hannibal Gabriel og 
Christian Sejr. Workshop ved Trine sommer og Falun Dafa.

Personlig gælder jeg til at se hvordan de i Viborg tager imod os. Vi er i hvert fald klar til at tage 
imod både gæster og udstillere. Ikke mindst at vi i samarbejdet med Tinghallen, kan byde ind i en 
helt ny sal. Med moderne faciliteter. 

Lad os få en helt fantastisk og forrygende messe.

KH Karen
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Foredrag
Lørdag i Lokale 1
11.15 - 12.00  Kristina Fjeldgaard Thorsen . Regression - hvem var du, inden du mødte dig?
12.15 - 13.00  Ingeborg Hjortsballe  . . . . . . Komponer Livsglæde, Personlig udvikling fra  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt det du har indviklet dig i
13.15 – 14.00  Trine Sommer  . . . . . . . . . . . . Workshop: Fælleshealing i Pyramidens energifelt
14.15 – 15.00  Else Øxenholt Laursen  . . . . . Foredrag om Cannabisolie fra Wetality
15.15 – 17.00  Christian Sejr  . . . . . . . . . . . . . Spirit in Action

Søndag i Lokale 1
11.15 - 12.00  Bodil Lildholdt Rytz . . . . . . . . Healingskoncert
12.15 – 13.00  Cherie Chen  . . . . . . . . . . . . . . Workshop med Falun-gong
13.15 – 14.00  Jan Daugaard . . . . . . . . . . . . . Imod alle odds
14.15 – 15.00  Hannibal Gabriel . . . . . . . . . . ‘Åndeverden har humor, hvorfor mig?!

Interessen for Sten og Krystaller  
startede allerede som barn. 
Slæbte altid disse med hjem fra ferier herhjemme og fra udlandet.  
For 5 år siden blev det mere aktuelt, da jeg i et klarsyn fik fortalt at nu skulle jeg 
starte med at sælge Sten og Krystaller i min forretning i Horsens. Da jeg flyttede 
til Sjælland, flyttede de med.  
Nu sælges de i forretningen på  
Algade 42 i Korsør.
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Lørdag kl. 11:15 – 12:00 i lokale 1
Regression - hvem var du, inden du mødte dig?

Stand nr. 87
Kristina Fjeldgaard Thorsen
Regression, betyder ’tilbagevenden til et tidligere udviklingstrin’. I denne 
sammenhæng, handler det om at rejse tilbage til liv - eller til tidligere i dit 
nuværende liv. I dette spændende foredrag, fortæller Kristina fra Prin-
sesse Slottet om regression. Hun vil fortælle lidt om hvordan en regression foregår og hvad 
den kan gøre for dig. Derudover vil Kristina komme med eksempler på tidligere regres-
sioner. Du vil også få information omkring muligheden for at uddanne dig til regressions 
terapeut. Du kan læse mere om regressionsterapi her: https://prinsesse-slottet.dk/behand-
linger/regressionterapi

Lørdag kl. 12:15 – 13:00 i lokale 1
Få beskeder fra Englene

Stand nr. 81
Ingeborg Hjortsballe
Ingeborg Hjortsballe fra www.Den6sans-Vejle.dk 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

Lørdag kl. 13:15 – 14:00 i lokale 1
Workshop: Fælleshealing i Pyramidens energifelt.

Stand nr. 57
Trine Sommer
Healing i Pyramidens magiske energifelt. Fælleshealing der afbalance-
rer dine chakraer og forbinder dig med din egen skabende livskraft og 
visdom.
Pyramidens energifelt løfter din energi og skaber et nyt energiflow i din krop hvor du kan 
slippe gamle bindinger til ting, steder, omstændigheder, fysisk som psykisk. Hjælper dig 
til en dyb væren i din Guddommelige energetiske krop som du kan bære med dig i større 
kærlighed, tillid, fred og accept. 
Det er en energetisk Pyramide hvori healingen foregår. Der stilles 4 krystaller som indikator 
for hvert hjørne. Så her er mulighed for at rumme alle dem der har lyst til at være med. 
 
 

https://prinsesse-slottet.dk/behandlinger/regressionterapi
https://prinsesse-slottet.dk/behandlinger/regressionterapi
http://www.Den6sans-Vejle.dk
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Lørdag kl. 14:15 – 15:00 i lokale 1
Foredrag om cannabisolie fra Wetality

Stand nr. 77
Else Øxenholt Laursen
Du får en generel viden om cannabisolie både i dråbeform og cremer. 
Foredraget er tænkt for den almene dansker. Vi vil gennemgå følgende: 
1)  Kort om historien bag cannabisplanten.
2)  Hvad er Cannabinoider fx CBG, CBD, THC osv.
3)  Hvad er det endocannabinoide system, som en israelsk forsker opdagede?
4)  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål samt købe produkter bagefter på standen.
www.wetality.com/elselaursen

Lørdag kl. 15:15 – 17:00 i Lokale 1
Spirit in Action

Stand nr. 34
Christian Sejr
Mød Christian Sejr, som på humoristisk og levende vis vil indføre publi-
kum 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 ånder-
ne. Du er velkommen til at stille spørgsmål undervejs, -selvfølgelig med hensyn til tidsram-
men. 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 kommende, vil de være uafhængige 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 workshops gerne skulle føle dig mere tryg 
med åndeverdenen, og også have mere viden om livet efter dette liv på jorden. Læs meget 
mere om Christian Sejr på hjemmesiden: www.christiansejr.dk

  

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 

http://www.wetality.com/elselaursen 
http://www.wetality.com/elselaursen 
http://www.christiansejr.dk
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Søndag kl. 11:15 – 12:00 i Lokale 1
Healingskoncert

Stand nr. 18
Bodil Lildholdt Rytz
Intuitive toner gennem Klaverets klangunivers samt Tromme, Lyd og 
Stemme. 
Jeg starter med 20 min. Meditativ Healingskoncert. Herefter fortæller jeg 
om min tilgang til musik som et terapeutisk healende redskab. Jeg kommer ind på kanalise-
rede lydbilleder, der er i stand til at harmonisere og pleje vores fysiske krop. I alt 12 testede 
musiksekvenser med fokus på hver deres område. Kom og lyt med og bliv klogere på mu-
sikken og lydens magiske univers sammen med mig!

Søndag kl. 12:15-13:00 i Lokale 1
Workshop med Falun-gong

Stand nr. 24
Cherie Chen
En traditionel meditationsmetode og selv-kultivering 
baseret på SANDHED GODHED TOLERANCE 
Falun Dafa, også kendt som Falun Gong, er en avan-
ceret 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 principper: Sandhed, Godhed og Tolerance. Gennem denne proces 
højnes ens “hjerte-sind” natur, kendt på kinesisk som  (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

Søndag kl. 13:15 – 14:00 i lokale 1
Imod alle odds

Stand nr. 62
Jan Daugaard
Et foredrag om min rejse med afsæt i en dysfunktionel familie med alko-
holisme og svigt, til et frit liv som selvstændig. Jeg tager afsæt i hvordan 
jeg brød mønsteret med en alkoholisk mor og en fraværende far, og viser 
dig, hvordan DU kan bryde med en uhensigtsmæssig livsbagage og skabe et frit og godt liv 
på trods. Da Jeg har gået vejen ved jeg, at det er muligt at ændre alt, stort set. ”Så nu Mærk 
efter, lige her og nu, rørte dette noget i dig, gav det genlyd, Hvis så hold fast i den fornem-
melse, og handel på det. Og det her og NU, og sæt et Must Hear X her“. 
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Søndag kl. 14:15 – 15:00 i lokale 1
‘Åndeverden har humor, hvorfor mig?!

Stand nr. 65
Hannibal Gabriel
- Musikalsk personligt foredrag med; Hannibal Gabriel... Mit møde med 
den åndelige verden, startede i teenage-årene. Jeg havde der besluttet 
mig for at blive Grand Prix – Sanger, men åndeverdenen bankede forstyr-
rende 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 spi-
rituel følgesvend fik jeg også med i købet. Mine evner har givet mig mange forskelligartede 
opgaver heriblandt uopklarede mordsager 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. Idet at jeg også kan fejre mit ‘37 års scenejubilæum’ - (1984-2021) 
Vedr. min kunstner-side, så vil dette foredrag blive krydret med et par af mine sange under-
vejs. Sprit-kram til jer alle derude, ligefra hjertet af mig, Hannibal Gabriel.
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Oversigt over udstillere - Viborg 2021
Stand nr. 13-14  Jan Tarp Hamp  Olie fra Zilis
Stand nr. 16 Kathrine Krogh Hoffmann Salg af (andagts) bøger, væg kors, mannakorn
Stand nr. 17  Inge Obel  Nikken
Stand nr. 18  Bodil Lildholdt Rytz  Healing gennem musik
Stand nr. 19  Bente Knudsen  Boutique Bentes Corner
Stand nr. 22  Bent Olesen  Healer
Stand nr. 24  Cherie Chen  Falun Dafa
Stand nr. 25  Kate Frydkær  Kate Frydkærs Univers
Stand nr. 28  Inge Sandgaard Christensen  Clairvoyant Tarot og Healing
Stand nr. 30-33  Carelax  Massagestole
Stand nr. 34  Christian Sejr  Medium, Håndlæser
Stand nr. 36  Lisbet Skytte  Amazing Univers
Stand nr. 41  Claus Pedersen  Livsvejviser
Stand nr. 56  Anette og Søren Fuglevig  Salg af Forever Living
Stand nr. 57  Trine Catharina Sommer  In Alignment
Stand nr. 58  Ina Bothe  Cosmaderm
Stand nr. 59  Per Marx Rasmussen  Kort & Godt
Stand nr. 60 Erik Rørholm  Astro Design
Stand nr. 62 Jan Daugaard  Energilifter
Stand nr. 65  Hannibal Gabriel  Spirituel medie
Stand nr. 77  Else Øxenholt Laursen  Salg af Cannabisolie
Stand nr. 78+79  Karen Knudsen  Salg af sten og krystaller
Stand nr. 80  Kurt Berthelsen  Jordstrålecentret
Stand nr. 81  Ingeborg Hjortsballe  Den 6. sans
Stand nr. 82 A  Arne Møller  Salg og info om Redox Signalmolekyler
Stand nr. 82 B  Ole Dam  Salg og info om Redox Signalmolekyler
Stand nr. 87  Kristina Fjeldgaard Thorsen  Prinsesse Slottet

Messe oversigtsplaner
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Stand 30-33
Massagestole
Massagestole er perfekt til  
hjem og arbejde
Carelax Danmark Aps
30 55 45 54
www.carelaxdanmark.dk

Stand 28
Clairvoyant Tarot og 
Healing
Få svar på dine egne spørgsmål
Inge Sandgaard  
Christensen
22 51 53 66 FB: Clairvoyant  
healing og tarot v/ Inge  
Sandgaard Christensen

Stand 25
Kate Frydkærs Univers
Engle-Terapeut, Healer,  
Medie, uddannelse af  
Clairvoyante, kurser  
og workshops
Kate Frydkær
60 88 16 61
www.katefrydkaer.dk

Stand 24
Falun Dafa
Traditionel meditations  
metoder og selvkultivering  
for sind og krop
Cherie Chen
60 57 59 99
www.falundafa.org

Stand 22
Bent Olesen
Spirituel livsstilskonsulent,  
Healing, Lydhealing,  
Klarsyn, Clairvoyance.
Bent Olesen
52 65 41 21

Stand 19
Boutique Bentes  
Corner
Tøj og sokker af økologisk 
bomuld, uld og bambus. 
Natur sæber. Magic ring.
Bente Knudsen
27 89 06 81
www.bentescorner.dk

Stand 18
Healing gennem  
Musik
Kanaliseret Sjælsmusik
Krops-musikhealing
Salg af CD og mp3
Bodil Lildholdt Rytz
40 16 07 60
www.sacredbodysound.dk

Stand 17
Nikken
Magnetmadrasser, dyner,  
indlægssåler og smykker.  
Vand renser og kosttilskud.
Inge Obel
22 21 03 61
www.nikken.eu

Stand 13+14
Hamp Olie fra Zilis
Salg af vandopløselig  
hamp olie, med optage- 
lighed op til 94%
Jan Tarp
40 33 72 56
www.zilis.com/jantarp

Stand 16
Kristen Spiritualitet 
med Guds ånd
Salg af (andagts) bøger, væg-
kors, mannakorn o.a. Kristen 
spiritualitet med Guds ånd.
Kathrine Krogh Hoffmann
61 69 23 62
m.facebook.com/Kathrinekreationer

http://www.carelaxdanmark.dk
http://www.katefrydkaer.dk
http://www.falundafa.org
http://www.bentescorner.dk
http://www.sacredbodysound.dk
http://www.nikken.eu
http://www.zilis.com/jantarp
https://m.facebook.com/Kathrinekreationer/
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Stand 65
Hannibal Gabriel
Arbejdsform: Spirituel 
Tidslinje, Spirituel Medie, 
Entertainer, Kendt fra TV
Hannibal Gabriel
40 83 27 76
www.hannibal-gabriel.dk

Stand 62
Her er mit Nye Jeg :-)
Ved healing – håndtering af  
fysiske og psykiske lidelser  
– udfordre mig!
Jan Daugaard
60 22 48 42
www.energilifter.com

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

Stand 59
KORT & GODT
Tarot krydret med healing
Per Marx Rasmussen
52 50 26 76

Stand 58
Cosmaderm
Rene økologiske og vegane  
Hyaluron Hudpleje  
produkter
Ina Bothe
28 46 82 48
www.cosmaderm.dk

Stand 57
In Alignment
Clairvoyance via Healings- 
billeder. Hvilket billede  
”taler” til dig?
Trine Catharina Sommer
60 16 09 45
www.trine-catharina.dk

Stand 56
Forever Illeruplund... 
Naturligvis-vis
Forever Living Produkter Aloe Vera
Anette og Søren Fuglevig 
Andersen
86 51 14 14
https://myaloeveraskanderborg.myforever.
cc/store

Stand 41
Livsvejviser
Fortælling om regression  
og trance. Der tolkes også  
tarotkort på standen.
Claus Pedersen
40 11 75 73

Stand 36
Amazing Univers
Salg af Kort, sten, krystaller, 
æteriske olie, drømmefan-
ger mm.
Lisbet Skytte
42 61 75 17

Stand 34
Christian Sejr
Medium, Håndlæser,  
Healer, Kurser.
Christian Sejr
28 12 43 30
www.christiansejr.dk

http://www.hannibal-gabriel.dk
http://www.energilifter.com
http://www.astro-design.dk
http://www.aktivamesser.dk
http://www.cosmaderm.dk
http://www.trine-catharina.dk
https://myaloeveraskanderborg.myforever.cc/store
https://myaloeveraskanderborg.myforever.cc/store
http://www.christiansejr.dk
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Stand 87
Prinsesse Slottet – 
Din spirituelle vejle-
der
Coaching med tarotkort
Kristina Fjeldgaard  
Thorsen
30 20 29 93
www.perinsesse-slottet.dk

Stand 82B
ASEA
Salg og info om ASEA – sta-
bile Redox signalmolekyler
Ole Dam
28 71 62 35
www.oledam.teamasea.com

Stand 82A
ASEA
Salg og info om ASEA – sta-
bile Redox signalmolekyler
Arne Møller
53 34 60 00
www.EtGodtTilskud.teamasea.com

Stand 81
Den 6. Sans
Engleterapi, TFT, Metasund-
hed, Clairvoyant vejledning 
og uddannelse
Ingeborg Hjortsballe
51 60 06 06
www.den6sans-vejle.dk

Stand 80
Jordstrålecentret
Vi tilbyder jordstråle opmå-
ling, rådgivning og neutrali-
sering af dit hus
Kurt Bertelsen
40 17 42 59
www.jordstraaling.dk

Stand 78+79
KK Healing og Terapi
Sten og Krystaller
Karen Knudsen
26 70 39 76
www.kkhealing.net

Stand 77
Cannabisolier fra 
Wetality
Salg af Cannabisolie, som 
sports gel, dagcremer, 
spray og dråbeform m.fl.
Else Øxenholt Laursen
25 28 74 51
www.wetality.com/elselaursen

http://www.perinsesse-slottet.dk
http://www.oledam.teamasea.com 
http://www.EtGodtTilskud.teamasea.com
http://www.den6sans-vejle.dk 
http://www.jordstraaling.dk
http://www.kkhealing.net
http://www.wetality.com/elselaursen
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DAGLIGVARER  
 LEVERET TIL DØREN
– fra din lokale REMA 1000 

KUNDER HANDLER FOR HINANDEN
SHOP.REMA1000.DK

•   Køb nemt og hurtigt alle dine  
dagligvarer på shop.rema1000.dk, 
eller hent appen REMA 1000 med 
Vigo på din mobil.

•  Intet minimumskøb og første  
levering er gratis.

•  En Vigo-indkøber handler varerne 
for dig i en REMA 1000 nær dig,  
og leverer dem  
til din dør.

Få hjælp til
at komme igang

– sms REMA 1000
til 1245*

Få hjælp til
at komme igang

– sms REMA 1000
til 1245*


