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Helse- og livsstilsmesse 
i Vejle  
Den 4. og 5. marts 2023, er 7. gang Energien i Centrum er i 
Vejle. 

Årsskiftet 2022/2023 blev indgangen til et nyt kapitel for 
Energien i Centrum. Karen besluttede, at tiden var inde til at 
gå på pension. Skulle Energien i Centrum ende der? Efter en 
længere tids overvejelse, tog jeg beslutningen – nej, det skal 
ikke slutte her. Vi har brugt meget energi – gennem ca. 10 
år - på at nå dertil, hvor Energien i Centrum står nu. Derfor 

blev valget, - messerne fortsætter med mig ved roret!  

I 2023 starter jeg med Vejle. Til efteråret kommer Horsens, - for 10. gang. Hvad 2024 vil 
bringe bliver spændende. Interessen har været stor for at deltage som udstiller i Vejle. 
Mere end 10 nye udstillere, som er med for 1. gang. Mere end 45 forskellige firmaer er 
repræsenteret. 

Jeg glæder mig til at byde vores gæster og udstillere velkommen. Energien i Centrum præ-
senterer et bredt udvalg af behandlingstyper, og et nyt stort udvalg af sundhedsproduk-
ter. Mange spændende foredrag, workshop, lydrejse, kurser mm. Der vil være inspiration 
for alle. 

Vel mødt, og god messe, ønskes du/I af den nye messearrangør.  - Arne Møller

Jordstrålecentret - Kurt Bertelsen - Vestergade 80, Strib - 5500 Middelfart
T: 64401742 / M: 40174259 - kurt.bertelsen@jordstraaling.dk - www.Jordstraaling.dk

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
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Foredrag
 
Lørdag - Lokale 11: 
 
10.30 – 11.15       Sofie Franzen  . . . . . . . . . . . . . .Workshop - Chakradance™ 

11.30 – 12.15 Mette Nøhr  . . . . . . . . . . . . . . . . Fremtidens Medicin – Energy, frekvens og vibration 
12.30 – 13.15 Jette Risum Hansen  . . . . . . . . . Workshop, fælles Healing 

13.30 – 14.15 Susie Kierkegaard . . . . . . . . . . . Naturen blev mit kald 

14.30 – 15.15 Moorggan Gersdorff  . . . . . . . . Sjælsbevidsthed 

15.30 – 16.45 Ingeborg Hjortsballe  . . . . . . . . Få beskeder fra Englene  
Lørdag - Lokale 12: 
 
10.30 – 12.15       Claus Pedersen . . . . . . . . . . . . .Oplysning og opløsning med Lyset fra før skabelsen 

12.30 – 13.15 Annaliva Kineu  . . . . . . . . . . . . . Kineu Spirit – Lydrejse 

13.30 – 14.15 Flora June . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduktion af Æteriske olier 

14.30 – 15.15 Dodo Lindemann . . . . . . . . . . . Blindtegning & sår og skrammer på hænder

Søndag - Lokale 11: 
10.30 – 11.15 Susan Jørgensen . . . . . . . . . . . . Er du alene i din krop – eller er der andre sjæle til stede 
 
11.30 – 12.15 Jens Jørgen Nielsen . . . . . . . . . . Hvordan får jeg et mere Optimalt liv? 

12.30 – 13.15 Nancy Fensmann  . . . . . . . . . . . Afdødekontakt  

13.30 – 14.15 Linnea Beek Hansen. . . . . . . . . Det transformerende åndedræt 

14.30 – 15.15 Flora June . . . . . . . . . . . . . . . . . . Workshop med chakra healing 

Søndag - Lokale 12 
10.30 – 12.00 Thomas Apath Anglophil . . . . . Muligheder med astrologi 
 
12.30 – 13.15 Richard Modlock . . . . . . . . . . . . Mød din healing engel 

13.30 – 14.15 Josepf Acuna Challco . . . . . . . . Krystal-Healing og Energi 
 
14.30 – 15.15 Lotte Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . Tibetanske syge- og klangskåle

Arne Møller - tlf. 53 34 60 00

Vejle
4 - 5.  marts 2023

Horsens
2 - 3. september 2023

Vejle
2 - 3.  marts 2024

Helse- og Livsstilsmesse

Deltag i vores inspirerende  messer 
som gæst / udstiller

www.energienicentrum.dk
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Foredrag – Lørdag: Lokale 11 
 
Lørdag kl. 10.30 – 11.15
Workshop - Chakradance™ 
Stand nr. 21

Sofie Franzen 

Chakradance™ er en banebrydende bevægelses terapi, der 
frisætter kroppens, sindets og sjælens fulde potentiale. Hvis du 
higer efter mere balance og harmoni i dit liv og gerne vi ha hjælp 
til at bryde tyngende mønstre, frigøre dig fra traumer og anden 
smertefuld bagage, så er Chakradance™ ganske sikkert noget for dig. Uanset 
om dine ‘symptomer’ viser sig fysisk, mentalt, følelsesmæssigt eller spirituelt, så 
er Chakradance™ en magisk og direkte portal til dit intuitive selv, dybere livsglæde, 
nærvær og autencitet. Kom og find ud af mere og få en lille smagsprøve.  

Lørdag kl. 11.30 - 12.15 
Fremtidens Medicin – Energy, frekvens og vibration 
Stand nr. 32

Mette Nøhr 
”Fremtidens Medicin er Frekvens Medicin” citat Albert Einstein. 
Han sagde yderligere: ALT er Energi og sådan er det. Hvis vi 
matcher frekvensen af den realitet vi ønsker, så skaber vi den 
realitet. Dette er ikke filosofi - det er fysik. 
Kom og hør nærmere om den nyeste videnskab indenfor 
frekvensterapi.  

Lørdag kl. 12.30 - 13.15 
Workshop, fælles healing 
Stand nr. 50 

Jette Risum Hansen  
Jeg vil gerne lave en lille workshop for 7-10 personer til fælles 
healing varighed ca. 40 min. til deltagere. Drik rigeligt med vand 
inden workshoppen. Når du kommer, vil der udenfor, være 
mulighed for korte spørgsmål - inden healingen starter. Prøv og 
skab ro når du kommer ind i rummet og slap så meget af du kan. 
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Lørdag kl. 13.30 - 14.15
Naturen blev mit kald 
Stand nr. 55

Susie Kierkegaard  
Et blomsterbed i Berlin skubbede livet i en anden retning, og 
åbnede helt nye muligheder. 

Kom og hør et foredrag om at gå med det som kalder på en - og 
biodiversitet. 

Lørdag kl. 14.30 - 15.15  
Sjælsbevidsthed  
Stand nr. 11

Moorggan Gersdorff  
Hør hvordan du får bedre sjælskontakt. Og åbner op for den 
uendelige Universelle kilde af visdom og energi. Lær hvordan 
du bruger din intuition og dit hjerte og får budskaber fra univer-
set. Moorggan Gersdorff er mental coach, forfatter og spirituel 
underviser med røntgensyn. Han er skaber og grundlæggeren af Bevidsthedsme-
dicin. Er født med clairvoyante og healende evner. 
Desuden arbejder Moorggan med at øge kendskabet til den alternative sundheds-
branche, som mangeårigt medlem af LNS-bestyrelse. 
LNS er en paraplyorganisation for alternative behandlere, skoler, foreninger og 
brugere. LNS er non-profit og drives på basis af frivilligt, ulønnet arbejde. 

Lørdag kl. 15.30 - 16.45 
Få beskeder fra Englene 
Stand nr. 49 

Ingeborg Hjortsballe  
Ingeborg Hjortsballe fra www.Den6sans-Vejle.dk giver beskeder 
fra englene til så mange som muligt. De får dig til at huske, hvem 
du er. Du kan få at vide hvor du er lige nu, hvorfor du har det, 
som du har det, hvad du skal lære af situationen og hvordan du 
kommer videre. Der vil også være mulighed for at stille 
spørgsmål. 
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Foredrag – Lørdag: lokale 12

Lørdag kl. 10.30 - 12.15 
Oplysning og opløsning med Lyset fra før skabelsen 
Stand nr. 52

Claus Pedersen 
Lyset fra før skabelsen. Forstå dets gennemstrømmende, 
oplysende og opløsende effekt på de mørke steder og pletter i 
dit liv, krop, organer, celler ja endog det der binder cellerne sam-
men. Median, nerve og energi baner, og alle dine ydre energile-
gemer. Især følelse og mental legeme, men også de kosmiske og sammenhængen 
med alt omkring dig. Måske er der tid til en lille demo. Se mere på Livsvejleder.dk  

Lørdag kl. 12.30 - 13.15  
Kineu Spirit - Lydrejse 
Stand nr. 42 B

Annaliva Kineu 
Det bevidste åndedræt hjælper os ned i kroppen.  
Vibrationer fra gonger, trommer, klangskåle, vindspil, havtrom-
mer, healende lydbølger tager os med indad, i en meditativ 
tilstand, og herfra bliver vi guidet på en indre magisk rejse. 
Vores indre univers er lige så stort og magisk som det ydre. 

Lørdag kl. 13.30 - 14.15  
Introduktion af æsteriske 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 dette foredrag, hvor AromaShaman 
FloraJune.dk tager afsæt i anvendelsen af æteriske olier fra 
doTERRA. 

Lørdag kl. 14.30 - 15.15 
Om blindtegning & sår og skrammer på hænderne 
Stand nr. 10 

Dodo Lindemann 
En blindtegning af hånden kan fortælle om, vi er på rette vej. 
Den kan guide os i vores tvivl og støtte os i vores beslutninger. 
Jeg har i 2022 udarbejdet et nyt system, hvor læsningen og tolk-
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Foredrag – Søndag: lokale 11

Søndag kl. 10.30 - 11.15
Er du alene i din krop - eller er der andre sjæle til 
stede? 
Stand nr. 31

Susan Jørgensen  
Indre uro, modstridende tanker, forvirring og følelsen af at være 
ved siden af sig selv kan faktisk være symptomer på, at der er 
andre sjæle til stede i kroppen. Det, som i daglig tale kaldes 
klæbeånder.  
Susan Jørgensen, psykoterapeut, healer og spirituelt medium oplever lige nu, at de 
fleste af hendes klienter, har andre sjæle med sig. Hun har udviklet sin helt egen 
dialog-metode til at arbejde med fænomenet. Når klienten er blevet forløst, ople-
ver klienterne en meget tydelig lettelse og der kommer ro i både krop og hoved. 
Ofte forsvinder også fysiske symptomer.  
I dette foredrag vil hun fortælle om sine erfaringer med det. 

Søndag kl. 11.30 - 12.15 
Hvordan får jeg et mere optimalt liv? 
Stand nr. 15

Jens Jørgen Nielsen 
Har du nogle udfordringer med angst, ubehag og/eller fysiske 
udfordringer? Eller har du negative overbevisninger som du ikke 
kan komme af med. Så som: jeg er ikke god nok, ikke dygtig nok, 
eller andre lignende tanker, som forhindrer dig i at få et harmo-
nisk liv? 
Så kom og hør mit bud på hvad der kan gøres for at fjerne ubehaget, og på hvilken 
måde jeg eventuelt kan hjælpe dig. 

ningen af hændernes skader, sår og skrammer også kan give os et hint om, hvad 
det er vi går og tumler og bøvler med i vores hverdag. Det hele hænger sammen, 
og vi er i forbindelse med det hele. Det er i forunderligt og tilsyneladende lidt my-
stisk eller magisk. Vi får gennem forskellige tegn viden om os selv og vores færden 
i livet. Vi kan lære at læse disse tegn. Jeg vil koncentrere mig om de tegn, vi får på 
og fra hænderne. 
Der vil være demonstration blandt deltagerne i form af bl.a. blindtegningstydning. 
Går vi med eller mod os selv og de vejledninger vi får. Med andre ord ”Er vi på 
sporet?” En blindtegning kan give os et hint såvel som en skade eller en skramme. 
Selvom det tager mere end en times tid at lære at mestre dette, vil du få en god 
fornemmelse for, hvad det drejer sig om, og kan tage det med dig og bruge det i 
din hverdag.
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Søndag kl. 12.30 - 13.15
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 åndelige læger, hvad folk kommer med af fysiske 
skader. 

Søndag kl. 13.30 - 14.15 
Det transformerende åndedræt 
Stand nr. 42A

Linnea Beek Hansen   
Transformational Breath® er en bevidst, forbundet åndedræt-
steknik. Den handler om at bringe dig tilbage til din naturlige 
måde at trække vejret på. Det dybe åndedræt tager dig med på 
en forunderlig rejse, hvor din vejrtrækning bliver optimeret; og 
du og dit liv bliver styrket. 
Teknikken er avanceret, dyb og meget sikker. Der integreres chok, traumer - 
fortrængte og undertrykte, ubehagelige oplevelser, som er lagret i kroppen. Du 
behøver ikke at forholde dig til, hvad der oprindeligt er sket og ”lagret” i kroppen. 
Den transformation der sker på det fysiske, mentale-emotionelle og spirituelle 
plan, er vedvarende. Du vil blive forundret over dit åndedræts naturlige evne til at 
give dig mere ro, glæde, overskud og mange andre gode ting.  www.dream-and-
breathwork.dk 

Søndag kl. 14.30 - 15.15  
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. 
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Foredrag – Søndag: lokale 12

Søndag kl. 10.30 - 12.00
Muligheder med astrologi 
Stand nr. 38

Thomas Apath Anglophil 
Et foredrag om de nye muligheder, som astrologien kan tilbyde 
– medbring dine fødsels-data og forbered dig på et par gedigne 
overraskelser!!! 

Søndag kl. 12.30 - 13.15
Mød 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 heale med energi af 
englene, og at du også kan lære at heale med englene. Der vil være en kort medi-
tation, og deltagere kan selv opleve englenes tilstedeværelse i deres liv. 

Søndag kl. 13.30 - 14.15  
Krystal-Healing og Energi 
Stand nr. 26

Josepf Acuna Challco 
Kom og hør mit foredrag om krystaller, healing og energi.  
Hvordan vi bruger krystaller i vores hverdag. Hvordan krystaller 
udviklede vores civilisation og førte os til modernismen.  Hvor-
dan krystaller er blevet brugt i forskellige kulturer - inkaerne, 
mælkevejen etc.  
Glæder mig til at møde dig. 

Søndag kl. 14.30 - 15.15 
Foredrag om Tibetanske synge- og klangskåle – inkl. 
klang-meditation 
Stand nr. 13+14 

Lotte Koch 
Lotte arbejder professionelt med synge- og klangskåle i behand-
linger og klangmeditationer, samt undervisning. Hun vil fortælle 
om synge- og klangskålenes tilblivelse og anvendelsesmulighe-
der. En stor del af hendes viden har hun hentet på rejse i Nepal, 
hvor hun har mødt nogle af de store mestre. 
Mulighed for at deltage i en klangmeditation – her kan alle være med.
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Standplan 
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Stand nr. 7 Avian Efierose Sheirla Kofoed Reiki Care 

Stand nr. 8 Birgit Rønnow Klinik BeWell

Stand nr. 9 Peter Heini Glistrup Folkekirken

Stand nr. 10 Dodo Lindemann Håndlæsning og Vejledning  

Stand nr. 11 Moorggan Gersdorff Bevidsthedsmedicin, Mental Coach                

Stand nr. 12 Moorggan Gersdorff Landsorganisation Natur Sundhedsråd

Stand nr. 13+14 Lotte Koch Lotte Koch – Holistisk klinik og skole

Stand nr. 15 Jens Jørgen Nielsen Få et optimalt-liv.nu

Stand nr. 16 Kathe Dykjær Jensen Magisk Effekt

Stand nr. 17 Marianne Jønsholt Gallerimaj

Stand nr. 18 Oszkar Molnar Synergy Healing

Stand nr. 19 Flora June Naturel Wellness & BodyCare

Stand nr. 20 Ancsi Horváth Mantami 

Stand nr. 21 Sofie Franzen My Living Temple

Stand nr. 22 Lea Glud Jensen Ådal Soap 

Stand nr. 23 Kathrine Krogh Hoffmann Kristen Spiritualitet

Stand nr. 26 Karin Fogtmann Sjæls Tegning med Clairvoyance

Stand nr. 27 Anette og Søren F. Andersen Forever Living - Aloe Vera produkter

Stand nr. 28 A Susanne Thisted Bomberg Bombergs Massage

Stand nr. 28 B Charlotte Nørgaard Livsstilscoach

Stand nr. 29                       Jaspir Pedersen Cosmos Academy

Stand nr. 30 Susan Busk Cosmos Academy

Stand nr. 31                       Susan Jørgensen Sjælens Vej

Stand nr. 32 Mette Nøhr Fremtidens Medicin

Stand nr. 33 A Arne Møller ASEA - hjælp til dine celler

Stand nr. 33 B Ole Dam ASEA – hjælp til dine celler

Stand nr. 34 Anne Marie Bruun Anne Maries Verden

Stand nr. 35 Sukriti Staarup Håndlæsning og Healing

Stand nr. 36 Nancy Fensman Balancehuset

Stand nr. 37 Lajla Trane Unique Mindset

Stand nr. 38 Thomaas Apath Anglophil Bryd dine mønstre

Stand nr. 39 Anne-Marie Laigaard På rejse fra Hånd til Ånd

Stand nr. 40 + 41 Andreas Slot-Henriksen LytTilJesus.dk

Stand nr. 42 A Linnea Beek Hansen Dream & Breathwork 

Stand nr. 42 B Annaliva Kineu Kineu Spirit – Det Naturspirituelle Univers

Stand nr. 43 Christina Slot Holistisk Balanceterapi

Stand nr. 46 + 47 Josepf Acuna Challco Krystaller og Inka smykker 

Stand nr. 48 Kurt Bertelsen Jordstrålecentret

Stand nr. 49 Ingeborg Hjortsballe Den 6. Sans

Stand nr. 50 Jette Risum Hansen Sjælehealerens Værksted

Stand nr. 52 Claus Pedersen Livsvejleder.dk

Stand nr. 53 Kirsten Elholm Zachariassen Meta Klinik 

Stand nr. 55 Susie Kierkegaard Hvad ønsker dit hjerte sig?

Stand nr. 58 Ricard Modlock Lotus Hjerte Center

Stand nr. 59 Bent Olesen Spirituel Livsstilskonsulent

Stand nr. 60 Erik Rørholm Larsen Astro-Design

Stand nr. 61 Dina Nielsen Goldenspirit

Stand nr. 62+63 Søren Schjerbeck Shaman Shoppen

Stand nr. 64 Zanna Sangye Spirituel Billedmager

Stand nr. 65+66 Kirsten Skov Hertz Engle Skyen 

Stand nr. 67+68 Bente Knudsen Boutique Bentes Corner
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Reiki Care 
Stand 7 

Blindtegning, håndlæsning og 
ThetaHealing (3 i én 
behandling). 
Avian Efierose Sheirla 
Kofoed 
27 28 39 48 

www.sheilachristensen.dk 

Gallerimaj 
Stand 17

Maler med intuition, healing 
med kodet krystaller. 
Marianne Jønsholt 
20 13 39 12  

www.facebook.com/healer-
marianne 

Magisk Effekt 
Stand 16

Hånd-og fodmassage med 
healing.
Kathe Dykjær Jensen 
40 92 07 82 

www.magiskeffekt.dk

Klinik BeWell 
Stand 8 

iTeraCare blæseren hjælper 
kroppen med at heale sig 
selv. 
Birgit Rønnow 
40 31 42 33 

www.Be-Well.nu 

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

Dodo Lindemann 
Stand 10  
Håndlæsning og Vejledning. 
Salg af bøger om håndlæs-
ning og blindtegning. 
Dodo Lindemann 
23 64 23 91 

www.dodokiro.dk 

Bevidsthedsmedicin, 
mental coach 
Stand 11 

Læser dine øjne, krop og 
hænder, samt retter 
ubalancer. Salg af CD’er. 
Moorggan Gersdorff 
40 55 56 26

www.bevidsthedsmedicin.dk

Landsorganisationen 
Natur Sundhedsrådet  
Stand 12 

Paraplyorganisation for 
holistisk og komplementær 
sundhed/behandling. 
Information og temadage.

Lotte Koch - Holistisk 
klinik og skole   
Stand 13 + 14 

Salg af håndfremstillet tibetan-
ske synge- og klangskåle, samt 
vindklokke. 
Lotte Koch - 22 80 18 22 
www.lotte-koch.dk 

Få et optimalt-liv.nu 
Stand 15

Tankefeltterapi, metasundhed 
og healing.  
Arbejder med: stress, angst, 
fobier og fysiske symptomer. 
Jens Jørgen Nielsen 
40 50 35 38 

www.optimalt-liv.nu 
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Bombergs Massage 
Stand 28 A

Lægeeksamineret fysiurgisk 
massør. 
Susanne Thisted Bom-
berg 
53 60 13 07 

Synergy Healing 
Stand 18

Unik og kombineret healings-
teknik på krystal briks. 
Oszkar Molnar 
www.facebook.com/manta-
milife 

Naturel Wellness & 
BodyCare by Flora 
June - Stand 19

Japansk Lifting, aroma massa-
ge og doTERRA olier, naturlig 
sæbe. 
Flora June - 20 41 59 70 
www.florajune.dk 

Mantami 
Stand 20  
Krystaller, ætrisk olie, resins til 
rensning, personlig lyssprogs- 
symboltegninger.  
Ancsi Horváth 
www.facebook.com/manta-
milife 

My Living Temple 
Stand 21

Chakradance™ - Dans dig i 
balance, find livsglæden og 
mærk friheden.
Sofie Franzen 
44 16 42 33 

www.mylivingtemple.com 

Ådal Soap 
Stand 22 

Naturlige håndlavede sæber, 
høj kvalitet, rene økologiske 
råvarer. 
Lea Glud Jensen
www.aadalsoap.com 

Kristen Spiritualitet 
Stand 23

Salg af (andagts) bøger, væg-
kors, mannakorn o.a. Kristen 
spiritualitet med Guds ånd. 
Kathrine Krogh Hoff-
mann - 61 69 23 62 
www.facebook.com/kathrinekreationer 

”Forever Illeruplund..
Naturligvis” 
Stand 27 

”Forever Living produkter 
Aloe Vera.” 
Anette og Søren Fugl-
evig Andersen 
86 51 14 14 

www.myaloeveraskanderborg.myforever.cc/store 

Sjæls tegning med 
clairvoyance 
Stand 26 

Laver billeder ud fra symboler 
jeg opfanger. Skab balance i 
dit liv. 
Karin Fogtmann 
25 75 00 69 - gerne sms 
www.karinfogtmann.dk 

Livsstilscoach  
Stand 28 B

Spirituel livsstilscoach 
Charlotte Nørgaard 
42 30 45 20 
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Cosmos Academy 
Stand 29 

Uddannelse til spirituel vej-
leder. Personlig og spirituel 
udvikling. 
Jaspir Pedersen 
52 11 14 40 

www.cosmosacademy2020.com

Sjælens Vej 
Stand 31

Er du alene I din krop? Slip af 
med klæbeånder. Healing med 
samtale. 
Susan Jørgensen 
51 30 33 42 

www.sjaelensvej.dk 

Håndlæsning og 
Healing
Stand 35

Håndlæsning, blindtegning og 
afdødekontakt. 
Sukriti Straarup  
51 52 03 16  

www.sukriti.dk 

ASEA 
Stand 33 A

Sunde celler giver det bedste 
forsvar mod al sygdom. 
Arne Møller 
53 34 60 00 

www.EtGodtTilskud.teama-
sea.com 

Unique Mindset
Stand 37 

Din krop er din guide 
Lajla Thrane 
51 52 53 17 

   

Anne Maries Verden  
Stand 34  

Håndlæsning – hør, hvad dine 
hænder fortæller om dig.  
Anne Marie Bruun 
25 30 80 35 

www.annemariesverden.dk 

Fremtidens Medicin 
Stand 32 

Oplev banebrydende teknologi 
og muliggør arbejde med fre-
kvens derhjemme. 
Mette Nøhr  
40 95 77 10 

www.healydanmark.dk 

ASEA  
Stand 33 B

Sunde celler giver det bedste 
forsvar mod al sygdom. 
Ole Dam 
28 71 62 35 

www.oledam.teamasea.com 

Cosmos Academy 
Stand 30

Kom ud på den anden side 
med højere selvværd, be-
vidsthed om højere livsmål.
Susan Busk 
25 48 11 22 

www.cosmosacademy2020.com 

Balancehuset 
Stand 36

Klarsyn og clairvoyance om det 
der rør sig i jeres liv. I forhold 
til kærlighed, job og familie. 
Nancy Fensman 
51 32 64 30 

www.balancehuset-vejen.dk 
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Dream & Breathwork 
Stand 42 A 

Transformational Breath, 
drømmetydning og coaching. 
Minisessioner og info. 
Linnea Beek Hansen 
22 66 21 64 

www.dreams-and-breathwork.dk 

Josepf Acuna Challco   
Stand 46 + 47 

Sten, krystaller og inka-smyk-
ker. 
Josepf Acuna Challco 
Josacha0678@gmail.com 

LytTilJesus.dk  
Stand 40 + 41  
Smerter I livet – fysisk eller 
psykisk. Fokus på det gud-
dommelige. 
Andreas Slot-Henriksen 
40 84 20 74 

www.LytTilJesus.dk 

Den 6. Sans 
Stand 49 

Engleterapi, TFT, metasund-
hed, clairvoyant vejledning og 
uddannelse. 
Ingeborg Hjortsballe  
51 60 06 06 

www.den6sans-vejle.dk 

Jordstrålecentret  
Stand 48

Vi tilbyder jordstråleopmåling, 
rådgivning og neutralisering af 
dit hus. 
Kurt Bertelsen 
40 17 42 59 

www.jordstraaling.dk 

Sjælehealerens 
Værksted -- Stand 50

Formidler af det kvantefysi-
ske og renormaliserende felt 
– det sjælelige værensfelt. 
Jette Risum Hansen 
50 55 31 33 

www.sjaelehealer.dk 

Kineu Spirit - Det 
Naturspirituelle 
Univers
Stand 42 B 

Kast anker i din essens og 
integrer dine blokeringer. 
Annaliva Kineu 
26 78 87 91 

www.kineuspirit.dk 

Bryd dine mønstre 
Stand 38 

Gratis bog, så længe lager 
haves. Astrologi. 
Thomaas Apath 
Anglophil 
51 25 10 84 

www.a-astrologi.dk 

På rejse fra Hånd til 
Ånd - Stand 39

Håndlæsning suppleret med 
linjelæsning med Clairvoyan-
ce og kanalisering 
Anne-Marie Laigaard 
60 86 43 69

Klinik for holistisk 
balanceterapi 
Stand 43

Holistisk balanceterapi og 
medicinsk Yoga 
Christina Slot 
51 80 02 74 

www.christinaslot.com 
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Lotus Hjerte Center  
Stand 58 

Healing med englene. Infor-
mation om kurser, såvel hea-
ling, hypnose og regression. 
Richard Modlock 
31 12 34 51 

www.lotushjerte-vejle.dk 

Astro-Design 
Stand 60

Gratis TENS smerte- 
behandling. Års- og fødsels-
horoskop. 
Erik Rørholm Larsen 
86 83 60 39 

www.astro-design.dk 

Shaman Shoppen 
Stand 62 + 63

Drømmefangere, indiansk 
håndværk, røgelse (hvid salvie),  
og sin helt egen special te. 
Søren Schjerbeck  
30 44 71 00 

www.shamanshoppen.dk 

Engle Skyen   
Stand 65 + 66  
Kanaliserer engle, halskæder, 
armbånd og malakæder af 
skønne krystaller. 
Kirsten Skov Hertz 
20 60 83 92 

www.facebook.com/engleskyen/

Goldenspirit  
Stand 61 

Krystaller, spirituel brugskunst, 
alt til kortlæsninger, medie, og 
healer. 
Dina Nielsen 
22 45 12 31 

www.goldenspirit.dk 

Spirituel Billedmager 
Stand 64

Ikoner og billeder som skaber 
forbindelse til hjerte og sjæl. 
Personlige kraftbilleder. 
Zanna Sangye 
28 30 50 61 

www.zan-art.dk 

Bent Olesen  
Stand 59

Spirituel livsstilskonsulent, 
healing, lydhealing, klarsyn, og 
clairvoyance. 
Bent Olesen 
52 65 41 21 

Meta Klinik   
Stand 53 

Depression? Min healing æn-
drer dine energier og får dig i 
balance.  
Kirsten Elholm Zachari-
assen 
52 50 03 53 

www.metaklinik.dk 

Hvad ønsker dit 
hjerte sig?
Stand 55 

Clairvoyance, hjertesamtale 
og healing. 
Susie Kierkegaard 
20 21 77 86 

Livsvejleder.dk   
Stand 52

Lyset fra før skabelsen og 
Tarot. Snak om Regression, 
Trancerejser, Frigørelsen. 
Claus Pedersen 
40 11 75 73 

www.livsvejleder.dk 
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Boutique Bentes 
Corner- 
Stand 67 + 68

Tøj og sokker af økologisk 
bomuld, uld og bambus. 
Natursæber. Magic ring. 
Bente Knudsen  
27 89 06 81 

www.bentescorner.dk 

På Helse- og Livsstilsmessen -
Energien i Centrum, møder du i år 51 udstillere

De præsenterer: 

 - Spændende sunde og gode produkter.

 - Giver prøver på deres behandlinger.

 - Afholder 19 foredrag - der er gratis, når du har betalt entre kr. 50,-

 - Flere af udstillerne er nye - det er første gang at de er på messe.

Cafe Centrum

Morgenmad
Øko-stykker m/ smør,  
ost og marmelade

Frokost
Sandwich m/ kylling og bacon
Sandwich m/ laks
2 frikadeller m/ kartoffelsalat
Ekstra frikadelle 

Vegetar
Spinattærte m/ salat

Eftermiddag
Dagens kage 
Gl. Dags Æblekage m/ fløde

Drikkevarer
Kop kaffe / the 
Kande kaffe / the 
Sodavand 0,33 cl
Vand   



18 

Har du brug for at få styrket din synlighed online, så tjek os ud på  
www.medieplan-fyn.dk  

 

Vi hjælper alle typer virksomheder til større kendskab og mersalg
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Design og layout af

Reservér din 
weekend nu!

Kom og besøg os til efterårets 
messer.

Book en stand hos Arne Møller
Tlf.: 53 34 60 00 
Mail: info@energienicentrum.dk

Se mere info på hjemmesiden 
www.energienicentrum.dk
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Mød Arne og Ole på stand 33 og få mere viden og information.
Læs mere og bestil her: https://1800277421.myasealive.com/


