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Vejle Helse og- Livsstilsmesse den 
5-6 marts 2022
Hurra Danmark er åben igen, ingen restriktioner.
Endelig er vi i gang med messerne. Vejle er den første i år. An-
dre følger senere på året.

Først den nye messe i Silkeborg, dernæst det nye tiltag i Oden-
se. Til efteråret Horsens i Forum, Måske Viborg, men helt sikkert 
til Vordingborg i Oktober den 29-30, efter 3 flytninger ser det ud 
til at lykkedes med Vordingborg.

En hård periode, uden arbejde, messer der blev aflyst, flyttet og meget andet har vi måttet stå 
igennem. Og kollegaer der også har drillet. Men nu skal vi se fremad og være mega positive. 
Det er jo os alle der skal gøre Vejle messen vellykket. Lad os ønske, at gæsterne finder os.

Coronaen har også været en med/mod spiller i hele dette kaos. Vacciner for eller imod. Jeg 
valgte at blive vaccineret. Men kom endelig hvad enten du er eller ikke. Vi har ikke brug for 
noget dokumentation, du skal bare vide, at hvis du vil bruge mundbind, spritte den, så er 
der midler stillet til rådighed på messen.

Vel mødt til en skøn weekend i helsens tegn.     KH Karen

www.energienicentrum.dk
Karen Knudsen, Tlf.: 2055 0787

Deltag på - eller besøg 
vores inspirerende messer

Vordingborg
29 + 30 oktober 2022

Vejle
4+5 marts 2023

Silkeborg
30 april + 1 maj 2022

Odense
21+22 maj 2022

Viborg
8+9 oktober 2022

Horsens
3+4 september 2022

Helse- og Livsstilsmesse
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Foredrag
Lørdag – lokale 2-3
11.00 – 11.45 Jan Daugaard  . . . . . . . . . . . ”The secret to real Life”
12.00 – 12.45 Flora June  . . . . . . . . . . . . . . Introduktion af Æteriske olier
14.00 – 14.45 Tinna Maria Pedersen  . . . Kanaliserede budskaber fra den åndelige dimension
15.00 – 15.45 Merisa McDowall  . . . . . . . . Bliv indviet i krystallernes hemmeligheder
16.00 – 16.45 Kristina Fjeldgaard Thorsen Regression – hvem var du, inden du mødte dig?

Lørdag – lokale 6-7
11.00 – 12.30 Claus Pedersen  . . . . . . . . . Åbning ind bag sløret
13.00 – 13.45 Bo Steendahl  . . . . . . . . . . . Hvad hjertet er fuld af
14.00 – 14.45 Moorggan Gersdorff  . . . . . Spirituel Power.
15.00 – 15.45 Richard Modlock  . . . . . . . . Møde din healing engel.
16.00 – 16.45 Hannibal Hildorf  . . . . . . . . Åndeverden har humor, hvorfor mig?!

Søndag – lokale 2-3
11.00 – 11.45 Marianne Katrine Clausen Den fantastiske krop
12.00 – 12.45 Bodil Lildholdt Rytz  . . . . . . Healing gennem musik, stemmens kraft og lyd
13.00 – 13.45 Nancy Fensman  . . . . . . . . . Afdødekontakt
14.00 – 14.45 Flora June  . . . . . . . . . . . . . . Workshop med chakra healing

Søndag – lokale 6-7
10.30 – 11.15 Susie Kierkegaard  . . . . . . . Find hjem til dig selv
11.30 – 12.15 Richard Modlock  . . . . . . . . Atlantis, de 12 Ascension chakra
13.30 – 14.15 Inge Halmø  . . . . . . . . . . . . . Længes du efter mere fred og lethed?
14.30 – 15.15  Lis Meng  . . . . . . . . . . . . . . . Familie-energi i balance

Kan man fjerne Jordstråler?
Nej, men ...
- Jeg kan neutralisere de skadelige jordstråler i din ejendom
- Jeg lokaliserer jordstrålerne i din ejendom.
- Jeg skræddersyr en jordstråleafviser til din bolig.
- Jeg garanter, at du er Jordstrålefri efter en måned.
- Jeg giver 6 års garanti på jordstråleafviseren.
- Jeg overvåger jordstråleafviseren gratis i 6 år.

Jordstrålecenteret - Kurt Bertelsen - Vestergade 80, Strib - 5500 Middelfart
K: 64401742 / M: 40174259 - kurt.bertelsen@jordstraaling.dk - www.Jordstraaling.dk
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Foredrag – Lørdag 
Lørdag kl. 11.00 – 11.45 i lokale 2-3
”The Secret to real Life”

Stand nr. 52
Jan Daugaard
Et foredrag om Livet før, efter og via programmet. “Hvem vil du helst læg-
ge dine hænder i hvis du skal bestige Mount Everest. En Guide ikke sandt? 
en der har besteget bjerget ikke sandt.? Nu handler foredraget ikke om 
det fysiske bjergbestigningsevent, nej det handler om personlig Udvikling, 
og det er hvad dette foredrag er om. Jeg vil på foredraget fortælle om min succes i min per-
sonligheds rejse, den rejse som nu har gjort mig til Livsrejseguide. Så måske bliver dit valg 
af guide til dit Nye Liv mig, hvem ved, Og det får du vished om via foredraget. “Oggg…. Du 
må meget gerne låne af min succes til at bestige“ - “Dit Mount Everest”

Lørdag kl. 12.00 – 12.45 i lokale 2-3
Introduktion af Æteriske olier

Stand nr. 19
Flora June
Introduktion af Æteriske olier ved June Hørslev Dijkhuizen. Har du lyst 
til lære mere om hvordan du kan tage ansvar for din egen og familiens 
sundhed med helt naturlige produkter, uden bivirkninger - så kom til det-
te foredrag, hvor AromaShaman FloraJune.dk tager afsæt i anvendelsen 
af æteriske olier fra doTERRA

Lørdag kl. 14.00 – 14.45 i lokale 2-3
Kanaliserede budskaber fra den åndelige dimension

Stand nr. 15
Tinna Maria Pedersen
Jeg kanaliserer budskaber fra dine kære afdøde/guides i den åndelige 
dimension. Hvis der er tid nok, får nogle af dem, som ikke har fået et bud-
skab, lov at stille spørgsmål. 

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 
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Lørdag kl. 15.00 – 15.45 i lokale 2-3
Bliv indviet i krystallernes hemmeligheder

Stand nr. 23
Merisa McDowall
Når vi tænker på energiarbejde med krystaller, kommer vi nok først til at 
tænke på healing, men vi kan bruge krystaller til mange flere ting.  
Helt personligt kan du f.eks.:
· udvikle en stærkere intuition og styrke dine klarsanser
· åbne op for dine magiske kræfter
· blive en mere effektiv kanal og nemt finde de svar, du søger
Men du kan også:
· kontakte afdøde og højere bevidstheder (engle, devaer osv.)
· rense steder og huse og fjerne uønskede energier, også spøgelser
· udføre DNA-aktivering
· træde ind i andre dimensioner
Jeg afslører krystallernes hemmeligheder og slutter af med en overraskelse.

Lørdag kl. 16.00 – 16.45 i lokale 2-3
Regression - hvem var du, inden du mødte dig?

Stand nr. 14

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 Prinsesse 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 regressioner. 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/behandlinger/regressionterapi

Kristina vil også fortælle om et spændende forløb, der starter i april, i Randers. Forløbet 
hedder ”Rådgiver for åndeverden” og er i et samarbejde med Håndlæser og Medium Christi-
an Sejr.

Lørdag kl. 11.00 – 12.30 i lokale 6-7
Åbning ind bag sløret

Stand nr. 60
Claus Pedersen
Hvad er det der ligger bag, eller over alt det der sker. Kan vi være vågne, 
så vi er på FORKANT til at være i NUET. Fremfor som altid at være styret 
af, det vi har oplevet. Alt ligger i lag, hvert lag er levende. Det være sig 
vores barndom, tidligere liv, imellem livene, men især grunden til at vi er 
inkarneret her lige nu, og samspillet med alle andre og hele universet. Det hele kan ses som 
en stor matriks, hvor alt spiller sammen. Så hvorfor, hvorfor, hvorfor. Hvad vi kan se, kan vi 
bruge eller frigøre. Det behøver ikke længere spøge i vores liv.
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Lørdag kl. 13.00 – 13.45 i lokale 6-7
Hvad hjertet er fuld af

Stand nr. 32
Bo Steendahl
I dette foredrag vil vi se ind i hvordan kombinationen af Kropsterapi, og 
Coaching kan hjælpe os til at bearbejdet det som ”lægger i rygsækken”, og 
skabe en fremtid med bedre balance i livet. Et liv som leves indefra og ud.

Med Kropsterapi ser vi bagud. Vi skaber kontakt til og transformere de oplevelser, som har 
været med til at forme vores liv indtil nu. Med Coaching ser vi fremad. Vi sætter retning, og 
arbejder med hvordan vi bedst muligt forvalter vores ressourcer – Tid og Energi – så vi kan 
skabe de bedst forudsætninger for et liv i balance.
Udgangspunktet er Nu. Fortid og fremtid findes ikke. Der findes kun nu.
Dit Liv – Dine muligheder – Dine valg – Dit ansvar – Din frihed

Lørdag kl. 14.00 – 14.45 i lokale 6-7
Spirituel Power!

Stand nr. 61
Moorggan Gersdorff
Universet byder på powerfulde energier, som er lige så lette at plukke 
som blomster på en blomstermark.

Vi ser, hører og mærker energierne! Kom og vær med!...

Mental coach Moorggan Gersdorff, spirituel underviser samt idémanden og skaber af Be-
vidsthedsmedicin. Er medlem af LNS bestyrelse.

Lørdag kl. 15.00 – 15.45 i lokale 6-7
Møde din healing engel.

Stand nr. 58
Richard Modlock  
- Engle healer og Ascension konsulent
Rick beskriver, hvordan en gruppe af 9 engle og ærkeengle kan hjælpe dig 
til leve din sjæls formål på jorden. Under foredrag, vil engle healing elever 
være til sted, og giv kort prøv helinger, så du kan mærke, at det er ikke bar Rick der kan hea-
le med energi af englene, og at du også kan lære at heale med englene. Der vil være en kort 
meditation, og deltagere kan selv opleve englenes tilstedeværelse i deres liv.
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Lørdag kl. 16.00 – 16.45 i lokale 6-7
‘Åndeverden har humor, hvorfor mig?!

Stand nr. 13
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 spirituel 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 undervejs. Sprit-kram til jer alle derude, ligefra hjertet af mig, 
Hannibal Gabriel. 

Foredrag – Søndag
Søndag kl. 11.00 – 11.45 i lokale 2-3
Den fantastiske krop.

Stand nr. 17
Marianne Katrine Clausen
Et foredrag, med formål at inspirere dig til at anskue smerter og sympto-
mer fra en anden vinkel.
Mange mennesker har daglige smerter og symptomer af forskellig art, som vi ofte affinder 
os med.

Men hvad nu hvis at vi kan lære noget af disse?
Kroppen har sit helt eget sprog og den vil gerne hjælpe dig.
Smerter og symptomer er kroppens måde at fortælle dig, at der er noget den gerne vil have 
at du tager dig af. Noget der ligger bag ved.
Vores daglige liv og det vi har lært i vores liv, kan spille en stor rolle i vores velbefindende.
Ofte har vi for travlt og kan derfor være afskåret fra at mærke vores krop og de signaler den 
sender os.
Dette foredrag kan give dig inspiration og redskaber til at opnå større bevidsthed på din 
krop og dit indre liv.
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Søndag kl. 12.00 – 12.45 i lokale 2-3
Healing gennem musik, stemmens kraft og lyd

Stand nr. 46
Bodil Lildholdt Rytz
Kom og vær med til en spændende introduktion om stemmens- og vejr-
træknings healende kraft. Vidste du at toning på lyden OH har en gavnlig 
effekt på nederste del af lungerne, AH - øverste del af lungerne, OHM - 
hjertet og UH, ÆH og IH andre områder i kroppen? Hvorfor det at nynne er så velgørende 
for både krop - sind og sjæl? Lær hvordan du toner og styrker din krop, med helt enkle mid-
ler. Vi starter med en kort musik-meditation så krop og sind falder til ro, derfor vigtig du er 
med fra starten. Glæder mig til at møde dig og dele ud af mine erfaringer inden for bevidst 
healing gennem musik, stemmens kraft og lyd. Alle er velkomne og kan være med!

Søndag kl. 13.00 – 13.45 i lokale 2-3
Afdødekontakt

Stand nr. 36
Nancy Fensmann
Jeg tager kontakt med jeres kære på den anden side, som jeg kan se, 
hvordan de har det. Åndelig kirurgi opererer jeg med hjælp fra de åndeli-
ge læger, hvad folk kommer med af fysiske skader.

 
Søndag kl. 14.00 – 14.45 i lokale 2-3
Workshop med chakra healing

Stand nr. 19
Flora June
Du inviteres til afslappende workshopundervisning 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.

Søndag kl. 10.30 – 11.15 i lokale 6-7
Find hjem til dig selv.

Stand nr. 55
Susie Kierkegaard
Socialpædagog og psykoterapeut Susie Kierkegaard fortæller, hvordan en 
irsk mystikers bog ændrede hendes fokus i livet, mens hun var på ferie i 
Berlin.
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Søndag kl. 11.30 – 12.15 i lokale 6-7
Atlantis, de 12 Ascension chakra

Stand nr. 58
Richard Modlock
Den kommende gyldene tidsalder af Aquarius. Et foredrag med Engle 
healer og Ascension konsulent – Rick Modlock, Helsehuset i Jelling. * hvad 
gik galt i Atlantis? * 5 chakra i dvale * Meditation – genåbning af de 12 
femte dimension chakra system

Søndag kl. 13.30 – 14.15 i lokale 6-7

Længes du efter mere fred og lethed

Stand nr. 45
Inge Halmø reg. Psykoterapeut,
· Har du alt for længe overhørt dine egne behov?
· Vil du skabe bedre relationer?
· Savner du inspiration til at arbejde med dig selv?
Så er 3 dages Ø-Retreat på Ærø lige noget for dig!

Kom og hør hvordan vi arbejder med tankefeltterapi (TFT), METAsundhed, meditationer og 
WIM HOFF vejrtrækningsmetoder.
Kom og vær med til en øvelse med TFT og en vejrtrækningsøvelse.

Søndag kl. 14.30 – 15.15 i lokale 6-7
Familie-energi i balance

Stand nr. 53
Lis Meng
Alt er energi – konstant og hele tiden udveksler vi informationer med hin-
anden via usynlige tråde og non-verbal snak. Det hele foregår ret ubevidst 
og kan skabe mange forvirrede individer og konflikter, der kan virke ba-
nale. Det kan skabe misforståelser og et stort tab af energi hos den enkelte. Børn kan blive 
forvirrede over de voksnes måde at være på – både overfor hinanden, men også overfor 
børnene. Børnene er rene svampe, når det gælder om at opsnappe stemninger, følelser og 
ret fra vrang. De voksne bliver mere og mere indesluttede, små-vrede, irritable og ved ikke 
altid, om de overhovedet gider blive sammen. At blive opmærksom på egne mønstre er 
første skridt til at skabe balance i familien. Hvor stammer de mønstre fra? Hvad kan – og vil 
– jeg gøre ved dem? Hvordan påvirker de mig selv, min partner og mine børn? Er det noget, 
jeg ønsker at give videre, eller skal jeg stoppe det her? Jeg mærker energi hos mennesker 
og ser, hvem de er. Jeg ser således også energetiske ubalancer i familier. Det kan også være 
hos par – det handler ikke kun om far, mor og børn. Men jeg ser ubalancerne. Jeg ser også, 
om parrene egentlig har noget at bygge på, men de har brug for at forstå både egne og hin-
andens mønstre. Det er sjældent jeg oplever, at par egentlig er dårlige for hinanden – det 
kan ske – men at der med justeringer kan opstå det rette match. Det handler dog om, om 
man hver især er villig til at kigge indad og slippe nogle gamle mønstre og ...
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Oversigt over udstillere – Vejle 2022
Stand nr. 7  Sheila Christensen  Reiki Care
Stand nr. 8  Inge Obel  Nikken
Stand nr. 9  Peter Heini Glistrup  Folkekirken
Stand nr. 10+11  Judy Rasmussen  Brug din 6. Sans
Stand nr. 13  Hannibal Hildorf  Spirituel medie
Stand nr. 14  Kristina Fjeldgaard Thorsen  Prinsesse Slottet
Stand nr. 15  Tinna Maria Pedersen  Butterflyeffekt
Stand nr. 16  Kathe Dykjær Jensen  Dykjærs vej til Velvære
Stand nr. 17  Marianne Katrine Clausen  MarianneKatrine
Stand nr. 18  Kurt Bertelsen  Jordstrålecentret
Stand nr. 19  Flora June  June Naturel Wellness
Stand nr. 20  Ida Amalie Duus Håndlavede smykker
Stand nr. 21  Lisbeth Hansen  Urte Lisbeth
Stand nr. 22  Ann Birgitte Berthinus  “Univers*el stemme”
Stand nr. 23  Merisa McDowall  Krystalskolen Danmark
Stand nr. 24  Moni Sattler  Moni Sattler
Stand nr. 25  Henriette-Gry Madsen  Four Direction
Stand nr. 26A  Sofie Farbæk Johansen  Young Living
Stand nr. 26B  Line Mai Olsen  Young Living
Stand nr. 27+28  Karen Knudsen  Salg af sten og krystaller
Stand nr. 29  Erik Rørholm  Astro-Design
Stand nr. 31  Liselotte Simonsen  Ejstrupholm Helsehus
Stand nr. 32  Bo Steendahl  Trekantens Kropsterapi
Stand nr. 33A  Arne Møller  Salg og info om ASEA
Stand nr. 33B  Ole Dam  Salg og info om ASEA
Stand nr. 34A  Palle Baldal  I kærlighedens Lys
Stand nr. 34B  Susan Baldal  I kærlighedens Lys
Stand nr. 36  Nancy Fensman  Balancehuset
Stand nr. 37  Jaspir Pedersen  Cosmos Academy
Stand nr. 38  Susan Busk  Cosmos Academy
Stand nr. 40+41  Andreas Slot-Henriksen  LytTilJesus.dk
Stand nr. 42  Anette og Søren Fuglevig  Salg af Forever Living
Stand nr. 43  Mette Willum  Nature by WILLUM
Stand nr. 45  Inge Halmø  Halmøhus
Stand nr. 46  Bodil Lildholdt Rytz  Musikkens Healende kraft
Stand nr. 48 Lørd.  Maria Ploug  Skriften fortæller hvem du er….
Stand nr. 49  Ingeborg Hjortsballe  Den 6. Sans
Stand nr. 50  Jette Risum Hansen  Sjælehealerens værksted
Stand nr. 52 Jan Daugaard  Energilifter
Stand nr. 53  Lis Meng Mengs  Univers
Stand nr. 54  Rakel Karlsen  Mærk dig selv
Stand nr. 55  Susie Kierkegaard  Vision4women MPF
Stand nr. 56 Anna Kjær Pedersen Peace by Anna
Stand nr. 57  Salima Veng Bohemian  Spirit Tarot
Stand nr. 58  Richard Modlock  Lotus Hjerte Center
Stand nr. 59  Bent Olesen  Healer
Stand nr. 60  Claus Pedersen  Livsvejleder.dk
Stand nr. 61  A Moorggan Gersdorff  Bevidsthedsmedicin, Mental Coach
Stand nr. 61  B Moorggan Gersdorff  Landsorganisationen Natur Sundhedsrådet
Stand nr. 62+64  Søren Schjerbeck  Shamanshoppen.dk
Stand nr. 65+66  Zanna Sangye  Spirituel Billedmager
Stand nr. 67+68  Jørgen Moranis  Forlaget Indian Hawk
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Stand 18
Jordstrålecentret
Vi tilbyder jordstråle opmå-
ling, rådgivning og neutrali-
sering af dit hus.
Kurt Bertelsen
40 17 42 59 
www.jordstraaling.dk

Stand 17
MarianneKatrine
Healing & Medieskab, 
Komplementær holistisk 
behandling.
Marianne Kathrine Clau-
sen
25 54 39 77  
www.mariannekatrine.dk

Stand 16
Dykjærs vej til  
Velvære
Hånd- og Fodmassage med 
healing
Kathe Dykjær Jensen
40 92 07 82

Stand 15
Butterflyeffekt
Minisessioner á 25 min. 
Clairvoyant rådgivning,  
healing, dybdeterapi, re-
gression, afdødekontakt.
Tinna Maria Pedersen
22 98 70 18  
www.tinnamaria.dk

Stand 14
Prinsesse Slottet
Coaching med tarotkort
Kristina Fjeldgaard Thor-
sen
30 20 29 93
www.prinsesse-slottet.dk

Stand 13
Hannibal Gabriel
Arbejdsform: Spirituel 
Tidslinje, Spirituel Medie, 
Entertainer, Kendt fra TV
Hannibal Gabriel
40 83 27 76  
www.hannibal-gabriel.dk

Stand 10+11

 

Brug din 6. Sans
Clairvoyant skolen, Me-
dieskab og Healing, Clair-
voyant Medium, Healer, 
Psykoterapeut.
Judy Rasmussen
23 32 87 86  
www.judyrasmussen.dk

Stand 9
Folkekirken
Mulighed for at tale med 
en præst og at høre om 
hvad folkekirken kan tilbyde 
åndeligt søgende.
Peter Heini Glistrup 
www.folkekirken.dk

Stand 7
Reiki Care
Blindtegning, håndlæsning 
og Theta Healing (3 i én 
behandling).
Avian Efierose Sheirla 
Kofoed
27 28 39 48  
www.sheilachristensen.dk

Stand 8
Nikken
Magnetmadrasser, dyner, 
indlægssåler og smykker. 
Vand renser og kosttilskud
Inge Obel
22 21 03 61  
www.nikken.eu
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Stand 27+28
KK Healing og Terapi
Salg af sten og Krystaller, 
Keramik og Halskæder
Karen Knudsen
26 70 39 76  
www.kkhealing.net

Stand 26B søn.
Young Living
Æteriske olier og toksinfrie 
produkter fra Young Living i 
højeste kvalitet
Line Mai Olsen
60 17 70 65

Stand 26A søn.
Young Living
Æteriske olier og toksinfrie 
produkter fra Young Living i 
højeste kvalitet
Sofie Farbæk Johansen
51 88 85 45

Stand 25
Four Directions
Intuitiv rådgivning, rensen-
de urtebade, drømmefan-
ger, Fotmetri
Henriette-Gry Madsen
50 75 57 47

Stand 24
Moni Sattler
Slip det mentale og fysi-
ske pres, lev i nuet, med 
smykker
Moni Sattler
60 69 02 10  
www.monisattler.com

Stand 23
Krystalskolen  
Danmark
Online uddannelser og 
kurser i krystalbehandling, 
krystalhealing, krystalterapi 
Merisa McDowall
20 72 75 78  
www.merisa-mcdowall.com

Stand 22
Univers*el stemme
Clairvoyant rådgivning
Ann Birgitte Berthinus
26 17 05 27

Stand 21
Urte Lisbeth
Healing, Salg af energi 
T-shirt
Lisbeth Hansen
28 86 83 24

Stand 20
Håndlavede smykker
Unikke håndlavede smyk-
ker, inspireret af moder 
jord og Yoga filosofien.
Ida Amalie Duus
91 66 37 05

Stand 19
June Naturel Wellness
Japansk Lifting, Aroma 
Massage og doTERRA olier. 
Gratis IToVI scanning.
Flora June
20 41 59 70  
www.florajune.dk
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Stand 38
Cosmos Academy
Kom ud på den anden side 
med højere selvværd, be-
vidsthed om højere livsmål
Susan Busk
25 48 11 22 www.cosmosa-
cademy2020.com

Stand 37
Cosmos Academy
Uddannelse til Spirituel vej-
leder. Personlig og spirituel 
udvikling.
Jaspir Pedersen
52 11 14 40 www.cosmosa-
cademy2020.com

Stand 36
Balancehuset
Healing – Æterisk indgreb, 
Klarsyn og afdøde kontak-
ter.
Nancy Fensman
51 32 64 30  
www.balancehuset-vejen.dk

Stand 34 B
I kærlighedens lys
Krystaloplæg med clair-
voyance, Kodning af sten, 
Aura tegning.
Sussan Baldal
23 93 84 15  
www.ikaerlighedenslys.dk

Stand 34 A
I kærlighedens lys
Krystaloplæg med clair-
voyance, Kodning af sten, 
Aura tegning.
Palle Baldal
23 93 84 15  
www.ikaerlighedenslys.dk

Stand 33 B
ASEA
Salg og info om ASEA – sta-
bile Redox signalmolekyler
Ole Dam
28 71 62 35 
www.oledam.teamasea.com

Stand 33 A
ASEA
Salg og info om ASEA – sta-
bile Redox signalmolekyler
Arne Møller
53 34 60 00 
www.EtGodtTilskud.teamasea.com

Stand 32
Trekantens  
Kropsterapi
Massage, Zoneterapi, 
Accupres-sur, Terapeutisk 
samtale. AlignFootwear.
Bo Steendahl  
53 12 82 13 www.trekan-
tenskropsterapi.dk

Stand 31
Ejstrupholm Helsehus
Zoneterapi, Massage, Aku-
punktur, Kranio-sakral
Liselotte Simonsen
40 78 72 77 www.ejstrup-
holmhelsehus.dk

Stand 29
Astro-Design
Tens smertebehandling. 
Års- og fødselshoroskop.
Erik Rørholm Larsen
86 83 60 39  
www.astro-design.dk  
www.aktivamesser.dk
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Stand 53
Mengs Univers
Healing – indblik i sjælens 
potentiale. Energi i balance. 
Sten og Krystaller
Lis Meng
27 85 09 56  
www.mengsunivers.dk

Stand 52
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 50
Sjælehealerens  
Værksted
Formidler af det kvantefysi-
ske og renormaliserende felt 
– det sjælelige værensfelt.
Jette Risum Hansen
50 55 31 33  
www.sjaelehealer.dk

Stand 49
Den 6. Sans
Engleterapi, TFT, Metasund-
hed, Clairvoyant vejledning 
og uddannelse.
Ingeborg Hjortsballe
51 60 06 06  
www.den6sans-vejle.dk

Stand 48 - Lør.
Maria Ploug
Grafologi. Skriften fortæller 
hvem du er…. Diplom-gra-
folog og Skriftpsykolog.
Maria Ploug
20 27 63 44  
www.mariaploug.dk

Stand 46
Musikkens Healende 
kraft
Kanaliserede toner, Sjæls- 
og hjertemusik, Kroppens 
pleje gennem musik
Bodil Lildholdt Rytz
40 16 07 60  
www.sacredbodysound.dk

Stand 45
Halmøhus
Ø-retreat på Ærø med 
fordybelse, tankefeltterapi, 
nærvær og selvudvikling.
Inge Halmø
40 40 11 47  
www.halmoehus.com

Stand 43
Natura by WILLUM
BACH blomsterdråber, hud-
cremer, Cremerne er 100% 
naturlige.
Mette Willum
28 58 83 35  
www.mettewillum.com

Stand 42
”Forever Illeruplund..
Naturligvis”
”Forever Living produkter 
Aloe vera.”
Anette og Søren Fuglevig 
Andersen 86 51 14 14 
https://myaloeveraskander-
borg.myforever.cc/store

Stand 40+41
LytTilJesus.dk
Smerter i livet – fysisk eller 
psykisk. Focus på det gud-
dommelige.
Andreas Slot-Henriksen
40 84 20 74  
www.lytTilJesus.dk
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Stand 65+66
Spirituel Billedmager
Ikoner og Billeder, giver for-
bindelse til Hjerte og Sjæl. 
Personlige kraftbilleder.
Zanna Sangye
28 30 50 61  
www.zan-art.dk

Stand 62+64
Shaman Shoppen
Drømmefangere, Indiansk 
håndværk, Røgelse (hvid 
salvie), sin egen special te.
Søren Schjerbeck
30 44 71 00  
www.shamanshoppen.dk

Stand 61 B
Landsorganisationen 
Natur Sundhedsrådet
Paraplyorganisation for 
holistisk og komplementær 
sundhed/behandling. Infor-
mation og tema dage

Stand 61 A
Bevidsthedsmedicin, 
Mental Coach
Læser dine øjne, krop og 
hænder. Samt retter uba-
lancer. Salg af CD`er
Moorggan Gersdorff
55 56 14 24 www.bevidst-
hedsmedicin.dk

Stand 60
Livsvejleder.dk
Fortælling om regression 
og trance. Der tolkes også 
tarotkort på standen
Claus Pedersen
40 11 75 73
www.livsvejleder.dk

Stand 59
Bent Olesen
Spirituel Livsstilskonsulent, 
Healing, Lydhealing, Klar-
syn, Clairvoyance
Bent Olesen
52 65 41 21

Stand 58
Lotus Hjerte Center
Healing med Englene. Info 
om kurser, healing, hypno-
se og regression.
Richard Modlock
31 12 34 51  
www.lotushjerte-vejle.dk

Stand 57
Bohemian Spirit Tarot
Tarot – svar på fremtiden, 
kærlighed, job, skyggesider, 
tidligere liv eller personlig 
udvikling
Salima Veng www.bohemi-
anspirittarot.dk

Stand 55
Find Hjem Til Dig Selv
Spirituelle samtaler om Mål 
og Mening
Susie Kierkegaard
20 21 77 86

Stand 54
Mærk dig selv
Zoneterapi/Healing med 
trykpunkter eller clairvo-
yance
Rakel Karlsen
50 33 82 20



17

Stand 67+68
Forlaget Indian Hawk
Forfatter og clairvoyant, 
spændingsromaner med 
spirituelle indsigter
Jørgen Moranis
24 63 10 24  
www.indianhawk.dk

Cafe Centrum
Morgenmad
Øko-stykker m/ smør,  
ost og marmelade  . . . . . . . . . . . . . . 40,-

Frokost
Sandwich m/ kylling og bacon  . . . . 35,-
Sandwich m/ laks . . . . . . . . . . . . . . . 35,-
2 frikadeller m/ kartoffelsalat . . . . . 40,-
Ekstra frikadelle  . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-

Vegetar
Spinattærte m/ salat  . . . . . . . . . . . . 40,-

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

Drikkevare
Kop kaffe / the  . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
Kande kaffe / the  . . . . . . . . . . . . . . . 40,-
Sodavand 0,33 cl . . . . . . . . . . . . . . . . 15,-
Vand    . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-

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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Reservere allerede nu disse datoer  
i din kalender

Reserver allerede 
nu weekenden!
- Kom og besøg vor nye messer 
hhv. i Silkeborg og Odense.

Book en stand hos Karen på
Tlf.: 20 55 07 87 eller på  
Mail: info@energienicentrum.dk

Se mere info på hjemmesiden 
energienicentrum.dk

Husk også at du altid kan få 
plakaten som en pdf fil du 
selv kan printe ud.
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Design og opsætning: mediePlan Fyn
Har du brug for at få styrket din synlighed online, så tjek os ud på https://medieplan-fyn.dk  

- Vi hjælper alle typer virksomheder til større kendskab og mersalg.
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