
  



 



 Tanken der blev en realitet.  

Helsemesse Horsens, Energien i Centrum, tager nu hul på 2. sæson i Sønderbro 

Kulturhus, Horsens.  

Tak til jer, der sidste år deltog på messen, som udstiller, foredragsholder, med musik og mad, 

men ikke mindst en stor tak til alle de gæster, der var med til at gøre messen levende.  

Messen blev netop så spændende og havde den bredde, som jeg ønskede mig. Der var en 

fantastisk energi og power på messen.  

Messen i år har det samme koncept som sidste år. Der skal være virkelig knald på energierne og 

det kommer der. Tilslutningen har fra starten af året været utrolig. Jeg har lyttet og lavet lidt om 

på nogle ting. Derfor vil I opleve et katalog der indeholder en udstillerliste som ikke er set før, 

en foredragsliste så lang, med virkelig mange forskellige foredrag og ikke mindst musik for alle. 

Vores Madmor Jette har tilpasset menukortet efter jeres ønsker og behov.  

KAN DET BLIVE BEDRE END DET. Jeg ønsker alle en spændende, givende og levende messe. Der 

er mange tilbud at benytte sig af. Vel mødt på Helsemesse Horsens, Energien i Centrum 2015.  

Da jeg også kan lave fejl, tages der forbehold for fejl og mangler i kataloget. 

Næste års messe afholdes i huset her den 17-18. september 2016.  



Koncert 

Lørdag kl. 10:15 – 11:15  Teatersalen 
 
En koncert med HELLE BØJLESEN på guitar, LUDVIG BØJLE KASTBERG på trommer og 
KAREN LUND på violin.  
 
Jeg er Helle Bøjlesen, har spillet guitar og fundet på mine egne sange siden jeg var 
omkring 12 år. Musik sang og dans har altid været vigtige komponenter i mit liv, og 
fungeret som udtrykskanaler for de følelsesmæssige aspekter. 
 
Efter min skilsmisse stod ord og toner på spring for at komme ud, hvilket jeg har søgt 
at realisere på cd'en Ena. 
 
Til koncerten vil jeg spille en del af numrene herfra, suppleret med cover numre, som 
har haft betydning for mig gennem årene. 
 
Siden 80'erne har jeg sunget og spillet i flere forskellige bands. I de sidste 22 år har jeg 
sammen med Karen Lund og Else Pihl dannet trioen Fars Grise, hvor vi spiller efter 
mottoet: Til fest og spise, ring til Fars Grise. En blandet "fars" med anstrøg fra 
forskellige lande, fra irsk folkemusik, over danske viser udi en slags "Gamle travere i 
nye sko", med sange af bl.a. Kaj Normand Andersen og John Mogensen. 
 
Jeg glæder mig til at spille og synge for jer på messen til september, hvor jeg 
akkompagneres af min søn Ludvig Bøjle Kastberg, der er trommeslager og Karen Lund, 
som blandt andet spiller en formidabel violin. 
 
Venlig hilsen Helle Bøjlesen   



Koncert 

Stand 78  Lørdag kl. 15:00 –  16:30  Teatersalen 

 

En koncert med TINE LILHOLT på fløjter og 

harpe og KLAUS THRANE på percussion og 

trommer.  

 
Dette kan umiddelbart lyde som en lidt spøjs 
instrumentsammensætning, men det har vist 
sig at være en langtidsholdbar forestilling, med 
nærvær, musikalitet, humor og en del 
livserfaring som ingredienser, og hældt på 
flaske som en helt speciel musikalsk cocktail. 
Siden TINE LILHOLT i 2007 forlod Lars Lilholt 
Band som fløjtenist, harpenist og meget andet, 
har hun helliget sig sin egen musik og sine 
malerier. Det har udviklet sig til en helt ny 

kunstform, nemlig - MUSIK-MALERIET. Det vil sige, at et billede får tilkomponeret et 
stykke musik, som beskriver stemningen og udtrykket i billedet. 
Koncerten giver en mulighed for at få åbnet vinduerne lidt til følelseskammeret. En 
anledning til at lade vinden hvirvle støvet rundt, så solen kan sende nogle stråler ind til 
de bagerste hylder, og kysse minder til live. 
Med Tines personlige fortællinger til hvert maleri opstår der en forbundethed med alle 
andre i rummet. Fordi vi kender alle til lige præcis den følelse, hvert stykke og maleri 
fremkalder. 
 
Det er 2 meget erfarne musikere, der med sikker og tryg hånd, tager tilhørerne med 
”Dreamscapes” er navnet på den CD/DVD, som er en rejse i musik og billeder, som 
Tine Lilholt og Klaus Thrane har lavet. 
 
Klaus Thrane, trommeslager og percussionist, har produceret musikken, som Tine har 
komponeret til malerierne.  
 
Tine Lilholt og Klaus Thrane spiller ud over numre fra Dreamscapes, også nye numre 
og gamle instrumentalnumre fra deres fælles fortid i Lars Lilholt Band. 
www.tinelilholt.dk  

http://www.tinelilholt.dk/


Koncert 
Søndag kl. 15:00 – 16:30  Teatersalen 
Thomas Kjellerup 
 
Drømmenes troubadour 
Siden det store gennembrud med "Anni´s sang" i 
1991 har Thomas Kjellerup været en af   Danmarks 
mest efterspurgte troubadourer. Han er en af de få 
herhjemme, der magter at gå alene på scenen og 
fastholde og bevæge publikum en hel aften - kun 
bevæbnet med sin akustiske guitar og sine poetiske 
og stemningsfulde sange. 
 
Thomas Kjellerups særkende er de enkle, 
stemningsfulde tekster og de smukke og utroligt 
iørefaldende melodier. 
Den vestjyske sangskrivers filosofi har været klar fra 
starten af: "En god sang kan ikke overhøres. Den  

har sit eget liv, og finder selv vej til publikum - med tiden...." 
Han stoler, med andre ord, både på sine egne sange - og på publikums evne til at 
genkende en god sang når den er der.  
Så heller ikke i fremtiden skal vi forvente at se Thomas Kjellerup slå på tromme for sig 
selv med det formål at vinde markedsandele og opmærksomhed. Han lader stille og 
roligt sine sange gøre arbejdet. Mange hundrede udsolgte koncerter overalt i landet 
tyder på, at de gør det godt. 
 
Siden det første album, som udkom i 1985, er det blevet til ialt 9 originalalbums med 
de velkendte, vemodige og varme sange, hvoraf flere i dag står som langtidsholdbare 
klassikere: "Hver morgen", "Stilfærdigt farvel", "Ved siden af mig", "Dage som denne" 
og "Juliette" for nu blot at nævne én håndfuld. De seneste udgivelser er opsamlingen 
"Bjørnen vågner", som netop har rundet et salg på 10.000 eksemplarer, sangbogen 
"De håb og de sange" med noder og tekster til hele sangkataloget, den store (og 
udsolgte) boxsamling med alle ni albums, og helt aktuelt dobbelt-CD'en "Alle de 
bedste" med de 40 bedste sange fra hele karrieren. 
 
Thomas Kjellerup er født i Odder, 7. februar 1958. Han har boet i Esbjerg det meste af 
sit voksne liv, og det er hér han har skrevet alle sine sange, hvilket er grunden til at 
han stadig kaldes "den vestjyske troubadour". Thomas vendte tilbage til fødebyen 
Odder i 2002, men nu har han fast bopæl i Århus. 
www.thomaskjellerup.dk 

Foto: Per Algreen 

 

http://www.thomaskjellerup.dk/


Foredrag 
 Lørdag - Teatersalen 
11:45 til 12:30 - Søren Schjerbeck - Kraftdyr, Kraftsten og Medicinhjulet 

 Lørdag - Gym. 1 
10:15 til 11:00 - Anjas Englebo - Hvordan jeg bruger englene 

11:15 til 12:15 - Robert Lubarski - Hvordan elsker man en kvinde og hvordan elsker man en mand? 

12:30 til 14:00 - Marianne Larsen - Afdødekontakt og et spændende foredrag 

14:15 til 15:00 - Ingeborg Hjortsballe - Engleterapi Oplev magiske forvandlingsprocessor 

 Lørdag - Gym. 2 
10:15 til 11:00 - Jens Jørgen Nielsen - TFT/EFT og Metasundhed 

11:15 til 12:00 - Irene Hestbeck - Find din sande livskraft 

12:15 til 13:00 - Kaj Larsen - Astrologi – Sjælens kontakt til planeterne 

13:15 til 14:00 - Torben Simonsen - Hvad er den VIRKELIGE årsag til vores sygdomme/problemer 

14:15 til 15:00 - Mariann Oona Petersen - Berryen kroppens sundhed 

 Lørdag - Rum 3 
10:15 til 11:00 - Lene Oddershede - Foredrag om spirituel healing & en øvelse 

11:15 til 12:00 - Grethe Lindholm Jensen - Særlig Sensitiv - Hvad så? 

12:15 til 13:00 - Grethe Hansen - Budskaber fra mestrene 

13:15 til 14:00 - Helle Thea Titanis - Hvad kan fingeraftryk fortælle 

14:15 til 15:00 - Vibeke Liljan Broch-Lips - Klarsyndemonstration  

 Søndag - Teatersalen 
10:15 til 11:15 - Tine Lilholt - Slå hjernen fra og inspirationen til 

11:30 til 13:00 - Marianne Larsen - Afdødekontakt og et spændende foredrag 

 Søndag - Gym. 1 
10:15 til 11:45 - Robert Lubarski - Hvordan elsker man en kvinde og hvordan elsker man en mand? 

12:00 til 12:45 - Gudrun Boost - METAsundhed og Louise Hay's principper - en unik kombination 

13:00 til 14:00 - Rikke Mors - Sådan løfter du dig selv og andre med dine spirituelle evner! 

14:15 til 15:00 - John Calmar - Klarsyn med John Calmar 

 Søndag - Gym. 2 
10:15 til 11:00 - Barfodet - Earthing - den helende Jord 

11:15 til 12:00 - Ageha Prem - Kroppen som din bedste ven til eliminering af spændinger, traumer, stress 

12:15 til 13:00 - Tom Hansen - Vejen til et liv i balance - med klangmassage 

13:15 til 14:00 - Claus Pedersen - Afhypnose – Regression 

14:15 til 15:00 - Bo Boilesen - Hvordan holder vi os sunde og raske i krop sind og ånd?  

 Søndag - Rum 3 
10:15 til 11:00 - Pia Birk - Kostvejledning (Sukker Sucker) 

11:15 til 12:00 - Jannie Kronborg - Tankefeltterapi/TFT 

13:15 til 14:00 - Zalina Mikkelsen - Intro til Soul Body Fusion 

14:15 til 15:00 - Ulla Westergren - Hypnoterapi  



Foredrag Lørdag og Søndag 

Stand 42                       Lørdag  kl. 11:15 – 12:15  Gym. 1 
Robert Lubarski           Søndag kl. 10:15 – 11:45  Gym. 1 
 
Hvordan elsker man en kvinde og hvordan elsker man en mand? 
Et powerforedrag om kvindens og mandens skjulte kræfter og glemte 
visdom. Om at blive set som kvinde for alt det man er, og ikke mere 
frygte din vildskab og betvivle din intuition. Om hvordan man som mand 

finder sin indre ridder. Ham der ved hvad han vil og er klar til at dø for det. Om 
samspillet mellem det maskuline og det feminine, og hvorfor det er så vigtig for os i alle 
livets områder. Om modet til at stå frem med dit fulde selv og aldrig mere lyve – da 
løgnen er det eneste der afholder dig fra din sande succes. Om hvordan man finder den 
store kærlighed uanset om man er single, eller føler sig ensom i sit parforhold. Et 
foredrag der vil udfordrer dit syn på dit liv, og give dig noget værdifuldt med hjem. 
Noget du altid har haft adgang til, men måske har glemt! 
Få et liv med den dejligste sex, find kærligheden, vær i det mest intense og smukke 
forhold, opfostre de stærkeste børn, få den mest boblende karriere, et super selvværd 
og et liv i overflod og kærlighed. LYT TIL DIT HJERTE – jeg glæder mig til at se dig! 
Sexolog og Kærlighedsshaman Robert Lubarski.  www.facebook.com/Robertlubarski  

Stand 77                       Lørdag  kl. 12:30 – 14:00  Gym. 1 
Marianne Larsen         Søndag kl. 11:30 – 13:00  Teatersalen 
 
Afdødekontakt og et spændende foredrag 
Marianne Larsen har hele sit liv haft evnen til at "tale" med sjæle i 
åndeverden.  Hun har givet afdøde demonstrationer i flere byer i 

Danmark, på adskillige messer, hos store virksomheder og til private bestillinger i hele 
landet. Sidste år oprettede hun en Spirituel Loge med spændende arrangementer. 
Marianne Larsen har også deltaget i programmet "Single kvinder" med Kåre Sand, hvor 
hun gav en af de medvirkende clairvoyance. 
Læs mere på www.faycenter.dk eller www.facebook.com/faycenter  
Kom til afdødekontakt med Marianne Larsen. Kom med et åbent og positivt sind, og 
vær` med til at skabe en god energi. Fay Center for Clairvoyance og Tranceskab. 

  

http://www.facebook.com/Robertlubarski
http://www.faycenter.dk/
http://www.facebook.com/faycenter


Foredrag Lørdag – Teatersalen 

Stand 24-25            Lørdag kl. 11:45 – 12:30  Teatersalen 
Søren Schjerbeck 
 
Kraftdyr, Kraftsten og Medicinhjulet 
Vi fortæller om kraftdyr, kraftsten og om Medicinhjulet. 
www.shamanshoppen.dk 

Foredrag Lørdag – Gym. 1 

Stand 61               Lørdag kl. 10:15 – 11:00  Gym. 1 
Anjas Englebo 
 
Hvordan jeg bruger englene 
Mit foredrag vil handle om, hvordan jeg bruger englene og altid har gjort 
det. Der vil være værktøjer til selvudvikling - hvordan englene kan hjælpe 

dig. 
www.anjasenglebo.dk 

Stand 59              Lørdag kl. 14:15 – 15:00  Gym. 1 
Ingeborg hjortsballe 
 
Engleterapi Oplev magiske forvandlingsprocessor 
I samarbejde med englene udføres fantastiske behandlinger. Hør om 
hvordan englene guider til hvilke værktøjer, der skal bruges under 

behandlingen. De har et stort overblik og ved hvordan traumet kan forløses i de enkelte 
situationer. 
Hør om hvordan ubevidste og destruktive følelser i underbevidstheden hurtigt kan 
transformeres og erstattes af afbalancerede følelser. Det bliver så nemmere at 
tiltrække det du gerne vil have i dit liv. Der fortælles også om Transformationshealing, 
Tankefeltterapi, Metamedicin, Peakstates, Regression, Ho'oponopono m.m.  
www.Den6sans-Vejle.dk 

Fordrag Lørdag – Gym. 2 
Stand 03               Lørdag kl. 10:15 – 11:00  Gym. 2 
Jens Jørgen Nielsen 

 
TFT/EFT og Metasundhed 
Jens Jørgen Nielsen vil fortælle om, hvad det er, og hvad kan det bruges 
til? Og måske give en kort demostration. 

www.Meta-Sundhed.dk 

 

http://www.shamanshoppen.dk/
http://www.anjasenglebo.dk/
http://www.den6sans-vejle.dk/
http://www.meta-sundhed.dk/


Foredrag Lørdag – Gym. 2 

Stand 45-B             Lørdag kl. 11:15 - 12:00  Gym. 2 
Irene Hestbeck 
 
Find din sande livskraft 
Vejen til større livsglæde skabes gennem bevidsthed, som gør at du kan 
ændre din opfattelse af, hvem du er, hvorfor du er her og hvad meningen 
med dit liv er. 

Irene Hestbech guider dig til at opleve dit Sande Selv. Herved kan negative mønstre 
opløses, og give nye muligheder for at skabe et liv i glæde. Alle bliver healet i 
processen. Om Irene Hestbech: Irene er healer, clairvoyant, og formidler budskaber fra 
den åndelige verden. I mere end 35 år har hun benyttet sine medfødte evner gennem 
forskellige former for alternativ behandling.  Med inspiration og erfaringer gennem livet 
samt undervisning fra de indre planer, har hun udviklet terapiformen, one3, som er 
fundamentet på hendes kurser og workshops m.m. 
Irene har ”røntgensyn”, som viser hende fakta i forhold til din situation lige her og nu. 
Du bliver guidet i processen til at finde din sande livskraft.  
www.one3.dk  

Stand 29               Lørdag kl. 12:15 – 13:00  Gym. 2 
Kaj Larsen 
 
Astrologi – Sjælens kontakt til planeterne 
Ud fra forskellige horoskoper ser vi nærmere på, hvor unik en tid det er, vi 
lever i og hvad horoskopet for år 2000 kommer til at betyde for os alle. Vi 

ser horoskoptegninger, som viser, hvad det er for nogle sjæle, der fødes på Jorden i 
disse år og hvilken betydning det får for os alle uanset alder.Temaer som retfærdighed, 
viden, udland, flygtninge, religion, dyrevelfærd og sund kost vil være nogle af de 
områder, der kommer ekstra fokus på indtil slutningen af år 2017.Vi ser nærmere på, 
om det er et lille eller stort økonomisk opsving, vi får mulighed for at opleve de næste 
år. Hvordan ser astrologien på en højere bevidsthed – om der er en ”usynlig” 
forbindelse til vores nære planeter og til noget udenfor vores eget planetsystem. 
www.astrologi-info.dk 

 

http://www.one3.dk/
http://www.astrologi-info.dk/


  

Foredrag Lørdag – Gym. 2 

Stand 38               Lørdag kl. 13:15 – 14:00  Gym. 2 
Torben Simonsen 
 
Hvad er den VIRKELIGE årsag til vores sygdomme/problemer 
Svarene kommer når vi arbejder med underbevistheden.  
( F.eks. med Hypno-Terapi og lign.)  

Jeg vil fortælle om forskellige sygdomme / problemer mine kunder har haft, og hvad 
der har ligget bag. 
Du er velkommen til at spørge undervejs, også om egne udfordringer. (Sygdomme og 
Skader). 

Stand 58               Lørdag kl. 14:15 – 15:00  Gym. 2 
Mariann Oona Petersen 
 
Berryen kroppens sundhed 
Berryen kroppens sundhed , celleenergi , fordelskunde, forretning. 
Præsentation af produkter fra BerryEn samt forretningsmuligheden 

www.hosoona.dk 

 

 

Fri 
BikeShop 

JESPER JULIUSSEN 
Indehaver 

Fri BikeShop 

Smedegade 86-88 

8700 Horsens 

Tlf: +45 75 62 31 27 

Fax: +45 75 62 31 27 

info8700@fribikeshop.dk 

www.fribikeshop.dk 

http://www.fribikeshop.dk/
http://www.hosoona.dk/


Foredrag Lørdag – Rum 3 

Stand 62               Lørdag kl. 10:15 - 11:00  Rum 3 
Lene Oddershede 
 
Foredrag om spirituel healing & en øvelse 
Hvor du prøver spirituel healing på dig selv. Alle kan lære at heale. På 
denne dag vil du høre om hvad spirituel healing er, og hvilke resultater 

du kan forvente. Du vil finde ud af, hvorfor spirituel healing er en vidunderlig gave til dig 
selv og andre med henblik på at opnå velvære og balance.  
www.common-sense.dk 

Stand 27               Lørdag kl. 11:15 – 12:00  Rum 3 
Grethe Lindholm 
 
Særlig Sensitiv  - hvad så? 
Med udgangspunkt i dette spørgsmål inviterer psykoterapeut Grethe 
Lindholm Pedersen fra HELSEVÆRKSTEDET i Jelling til et forklarende 

foredrag, hvor begrebet Særligt Sensitiv uddybes. Det at være Særligt Sensitiv er et 
medfødt karaktertræk. Mange med dette træk har siden barndommen følt sig forkert, 
ikke forstået og anderledes. Det er en stor hjælp at lære at kende sin sensitivitet og 
hvordan man kan navigere i livet med den viden – og få et godt liv. Grethe vil fortælle 
om de forskellige sensitive profiler med udgangspunkt i erfaringer fra sin klinik og fra sit 
liv. Der vil til dette foredrag blive givet redskaber og ideer til det gode liv.  
www.helsevaerkstedet.dk 

Stand 71               Lørdag kl. 12:15 – 13:00  Rum 3 
Grethe Hansen 
 
Budskaber fra mestrene 
Budskaber fra mestrene vedr. den nye tid på jorden med mere lys, 
højere og finere energier der accelererer hele tiden.  Dette påvirker os 

alle. Kærlig hilsen Grethe Hansen, Kanal Healer, Medie og foredragsholder. 
www.svanevinger.dk 

 

http://www.common-sense.dk/
http://www.helsevaerkstedet.dk/
http://www.svanevinger.dk/


Foredrag Lørdag – Rum 3 

Stand 55               Lørdag kl. 13:15 – 14:00  Rum 3 
Helle Thea Titanis 
 
Hvad kan dine fingeraftryk fortælle om de ressourcer du udvikler 
gennem dine erfaringer? Hvad er håndanalyse? De 4 livsskoler og 
udviklingsprocessen i dem.  Hvad er en livsskole og hvilken går du i? Det 

centrale på dette minikursus er fingeraftryk – med håndanalysen kan man i alt sin 
enkelthed aflæse dit livsformål, din livslektie og din livsskole – kort sagt et 
træningsprogram til dig fra din sjæl – alt dette kan vi jo ikke nå på den korte tid, dette 
er en lille forsmag på en hel håndanalyse. Helle laver i løbet af minikurset så vidt det er 
muligt, individuelt hver deltagers livsskole. Dermed kan du også relaterer håndanalysen 
til dig selv og få vigtig viden om dig, som du kan arbejde videre med senere. 
www.helletitanis.com  

Stand 70-A            Lørdag kl. 14:15 – 15:00  Rum 3 
Vibeke Liljan Broch-Lips 
 
Klarsyndemonstration  
Vibeke og Anja arbejder begge som clairvoyante medier, og giver bl.a 
private sessioner, laver Klarsynsdemonstrationer, træningsaftener og 

workshops indenfor det spirituelle. De har begge modtaget undervisning af flere 
internationale medier bl.a Marion Dampier-Jeans, og har desuden begge gennemført et 
udviklingsforløb i Lysets Hus; Århus. De arbejder begge seriøst, hvor både etik, humor 
og kærlighed er i højsædet..så gå ikke glip af en rigtig spændende oplevelse! 
www.clairvoyant-medium.dk 

Foredrag Søndag – Teatersalen 

Stand 78               Søndag kl. 10:15 – 11:15  Teatersalen 
Tine Lilholt 

 
Slå hjernen fra og inspirationen til 
En musikalsk og farvestrålende blanding af foredrag, musik og billeder, 
som kan komme til at sætte gang i lige præcis de tanker og følelser, som 

du trænger til at ” få snakket lidt med”. Hvordan kommer man videre fra at være en del 
af et succesfuldt poporkester med mange år på bagen, til at være selvstændig 
musiker/kunstner med egen virksomhed? Hvor finder man nye veje? - og hvordan får 
man fat i de rigdomme og ideer, som gemmer sig i enhver af os som en lysende stjerne? 
Tine vil, ved at dele ud af sin egen erfaring og med sine musiske værktøjer, give plads til 
ny tænkning, hul igennem til inspiration, ro og refleksion, eller til at turde forandringer. 
www.tinelilholt.dk 
 

http://www.helletitanis.com/
http://www.clairvoyant-medium.dk/
http://www.tinelilholt.dk/


Foredrag Søndag – Gym. 1 

Stand 56-B             Søndag kl. 12:00 – 12:45  Gym. 1 
Gudrun Boost 
 
METAsundhed og Louise Hay's principper - en unik kombination 
Louise L Hay's Bestseller: Helbred Dit Liv, har forvandlet livet for millioner 
af mennesker verden over. Kom og hør mere om hvordan du via META-
sundhed og Louise Hay's metoder, finder frem til en optimal "krop-sind" 

forbindelse. Og om hvordan du i workshops med Louis Hay's metoder kan bearbejde 
blokeringer og finde frem til dine indre styrker. Tør du manifestere din vildeste drøm? 
Vi har alle den frie vilje til at skabe det liv vi ønsker! Vi tror også vi manifesterer mere af 
det gode i livet, men i virkeligheden gør vi det modsatte. Hvorfor? I dette foredrag får 
du nogle redskaber der viser den rette vej til det at manifestere. Få din vildeste drøm til 
at gå i opfyldelse. Hvordan? Jeg guider dig gennem de syv enkle skridt du skal tage for 
at nå din drøm. Dette er et foredrag hvor du får lov til at være med, for det er DIN 
DRØM! Tør du? 
www.thehealinghome.dk - www.nytidsenergi.dk 

 

 

http://www.thehealinghome.dk/
http://www.nytidsenergi.dk/


Foredrag Søndag – Gym. 1 

Stand 64               Søndag kl. 13:00 – 14:00  Gym. 1 
Rikke Mors 
 
Sådan løfter du dig selv og andre med dine spirituelle evner! 
Du kan bruge dine spirituelle evner – clairvoyance og intuitionen - til at 
leve dit hjertes længsler, og du kan også bruge dem til at løfte andre i din 
dagligdag. På dette foredrag med Rikke Mors vil du erfare, hvordan du 

kommer i gang med at bruge dine egne evner til at komme helt derhen, hvor du lever 
med tilfredshed, mening og glæde. Du vil også få tips til, hvordan du bedst bruger dine 
evner til at løfte andre. Sidst men ikke mindst, så vil du, når du går hjem kende den 
mest almindelige fejltagelser, der gør, at du ikke får de resultater, du ønsker med dine 
spirituelle evner, og du vil vide præcis, hvad du skal gøre i stedet for, så du kan begynde 
at bruge dem til at løfte dig selv og andre – både privat og professionelt. Rikke Mors, 
stifter af Common Sense Clairvoyant Uddannelsen.  
www.common-sense.dk 

Stand 56-A             Søndag kl. 14:15 – 15:00  Gym. 1 
John Calmar 
 
Klarsyn med John Calmar 
Som altid starter jeg med en guidet meditation. Meditationen er til for at 
skabe fred i krop, sind og sjæl, så du kan modtage den energi og healing 
der kommer, når kontakten til den åndelige verden er blevet åbnet.Et 

budskab kan være fra en af dine åndelige hjælpere, dit totemdyr eller fra kære som er 
gået over på den anden side. Budskaber kan også være omkring din fysiske og psykiske 

tilstand eller et godt råd til din helse  Det er ikke mig, der bestemmer, hvad der 
kommer igennem og hvem det kommer til, men det er mig, der formulerer det. Et 
budskab fra den åndelige verden er altid pakket ind, så kun du ved, hvad det betyder.  
www.JohnCalmar.dk  

 

http://www.common-sense.dk/
http://www.johncalmar.dk/


Firedrag Søndag – Gym. 2 

Stand 15-17            Søndag kl. 10:15 – 11:00  Gym. 2 
Barfodet 
 
Earthing - den helende Jord 
- måske den største opdagelse om sundhed, nogensinde. 
Hvad har antioxidanter, søvn, stress, inflammation, kredsløb, 

smertelindring, restitution, og elektromagnetisk stråling med hinanden at gøre? Svaret 
er fysisk jordforbindelse. 
Hør om jordens helende energi og hvordan 14 års forskning har vist at fysisk kontakt 
med Jorden genopretter og vedligeholder kroppens elektriske tilstand. 
www.Barfodet.dk 

Stand 64               Søndag kl. 11:15 – 12:00  Gym. 2 
Ageha Prem 
 
Kroppen som din bedste ven til eliminering af spændinger, traumer og 
stress 
En præsentation af TRE Øvelserne, (Trauma / Tension Release Exercises) 

 TRE øvelserne, - derfor er netop denne metode så effektiv 

 Spring ubehaget og det triste over med denne process. 

 Selvhjulpen som din egen terapeut, til at holde stress fra døren. 

 Dine eventuelle spørgsmål. 
Psykoterapeut, Ageha Prem  
www.agehaprem.dk 

Stand 60-A             Søndag kl. 12:15 – 13:00  Gym. 2 
Tom Hansen 
 
Vejen til et liv i balance - med klangmassage 
Klangmassage er en dybtgående form for indre massage uden berøring. 
Velklingende toner og især blide vibrationer fra klangskåle direkte på 

kroppen går dybt ind og afhjælpe spændinger og blokeringer, hvor almindelig massage 
ikke kan nå. Efter ældgamle teknikker fra Østen bruger Tom Hansen klangskålene til 
behandling af spændinger og blokeringer. Teknikken, der er over 1000 år gammel, og 
som stadig bruges i Østen, har Tom Hansen lært på flere studierejser til Nepal. Gå ikke 
glip af et spændende foredrag, hvor Tom Hansen fortæller om sine mange gode 
erfaringer med klangmassage, en guidet klangmeditation og lær desuden en enkel 
teknik i brugen af klangskålene på egen krop. Foredrag/mini workshop med Tom 
Hansen 
www.klanguniverset.dk 

 

http://www.barfodet.dk/
http://www.agehaprem.dk/
http://www.klanguniverset.dk/


Foredrag Søndag – Gym. 2 

Stand 66               Søndag kl. 13:15 - 14:00  Gym. 2 
Claus Pedersen 
 
Afhypnose – Regression 
Frigør dig fra de påvirkninger du har pådraget og påtaget dig. Frigør de 
følelses sår du bærer på. Find ind bagved og forstå hvorfor det skete. Dit 
indre lys tændes, så du kan finde ind til den du egentlig er - Frem for den 

du er gjort til. Du er tilbage i din Livscirkel.  
www.Livsvejviser.dk 

Stand 14                Søndag kl. 14:15 – 15:00  Gym. 2 
Bo Boilesen 
 
Hvordan holder vi os sunde og raske i krop sind og ånd?  
Foredraget er baseret på inspiration fra  Martinus unikke tanker, som han 
har beskrevet i det epokegørende værk Det Tredie Testemente. 

www.livetsskole.info 

Foredrag Søndag – Rum 3 

Stand 53               Lørdag kl. 10:15 – 11:00  Rum 3 
Pia Birk 
 
Kostvejledning (Sukker Sucker) 
Lidt for meget slik, lidt for mange kager, sodavand eller andet, der er 
sødt og klistret. Sukker er vanedannende og kan gøre os trætte, tunge og 

irritable. Det er let at komme af med vanen, du skal bare vide hvordan. Foredragsholder 
Pia Birk fra Bodyhealth tegner og fortæller. 
www.bodyhealth.dk 

Stand 63               Søndag kl. 11:15 - 12:00  Rum 3 
Jannie Kronborg 
 
Tankefeltterapi/TFT 
Jeg vil fortælle om hvilket fantastisk værktøj TFT er, hvad det kan gøre for 
dig, og hvordan du selv kan komme igang hjemme i stuen. TFT er udviklet 

af Østens viden omkring meridianbaner i kroppen (kendt fra akupunktur) i stedet for 
nåle tapper man blidt på punkterer sammen med samtaleterapi. 

 

 

Helsemesse Horsens – Energien i Centrum  

http://www.livsvejviser.dk/
http://www.livetsskole.info/
http://www.bodyhealth.dk/


Foredrag Søndag – Rum 3 

Stand XX           Søndag kl. 12:15 - 13:00  Rum 3 
Tina Melgaard 
 
Særlig sensitiv og spirituel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand 62-B             Søndag kl. 13:15 - 14:00  Rum 3 
Zalina Mikkelsen 
 
Intro til Soul Body Fusion 
I dette foredrag vil Zalina/ Fra Zalinas Kilde fortælle om Soul Body 
Fusion. Soul Body Fusion er en nem, men meget effektiv, metode til 

at forene sjæl og krop, når det sker opnås glæde af ens fulde potentiale. Zalina vil 
fortælle om hendes erfaringer og du kan få en fornemmelse af hvad du kan bruge Soul 
Body Fusion til, til egen glæde eller til fokus sjæle. Sidst i foredraget, vil deltagerne 
modtage en fælles Soul Body Fusion. 
www.zalinas-kilde.dk 

Stand 48-A             Søndag kl. 14:15 – 15:00  Rum 3 
Ulla Westergren 
 
Hypnoterapi 
Du har måske alt for længe følt dig styret og drænet af 
uhensigtsmæssige, ubalancerede følelser og mønstre, måske alt for 

længe har du været i en tilstand, der har medført, at det har været svært for dig at 
skabe gode relationer til de mennesker, du holder allermest af, og som er omkring dig. 
Du har nu mulighed for vha. hypnoterapi at skabe de forandringer i dit liv, du allermest 
ønsker dig. Kom og hør hvad hypnoterapien kan gøre for dig.  
www.smertekanlindres.dk  

 

Aflyst 

http://www.zalinas-kilde.dk/
http://www.smertekanlindres.dk/


Workshop med Robert Lubarski - Lørdag den 19/9 kl. 13:15 - 14:45 

IND I KÆRLIGHEDEN - Workshop med sexolog og kærlighedsshaman 
Robert Lubarski - pris for workshoppen er kr 150,- 
På denne workshop vil jeg guide deltagerne ind i forståelsen af hjertets 
visdom. Jeg vil tale til dit hjerte. Jeg vil lade kærlighedens energi fylde 
rummet, så kontakten til dit hjerte forøges. 
Jeg vil lave små øvelser, så du forbinder visdommen til din krop og kan 

bærer den med ud i verden. Det er ikke en workshop, hvor du skal lærer noget nyt, men 
komme i kontakt med den iboende visdom du har med dig fra fødslen - hjertets visdom 
- en visdom du måske har glemt, men savner. 
For mange er det en svær tid med mange udfordringer. Det er der en grund til. Det er 
fordi noget rører på sig. Noget gammelt er ved at dø, og alle vore ideer, må træde til 
side for noget nyt. DEN VISDOM DU HAVDE MED DIG DA DU BLEV FØDT Du er 
kærlighed, og har altid været kærlighed, og jo hurtigere du tør at leve din kærlighed, og 
overgive dig til din indre rytme - Jo hurtigere vil du finde fred, og forstå at du er det helt 
rigtige sted i dit liv. Du er det helt rigtige sted, og hvis du lytter efter, vil du se at alt er til 
for dig, og alt hvad du drømmer ligger for dine fødder. KOM MED OG LAD OS GIVE 
KÆRLIGHEDEN ET BOOST - dit liv vil aldrig blive det samme igen! 
Billet kan bestilles her: https://billetto.dk/da/events/ind-i-kaerligheden-workshop-med-
sexolog-og-kaerlighedsshaman-robert-lubarski  

Workshop med Robert Lubarski - Søndag den 20/9 kl. 10:15 - 11:45 

IND I KÆRLIGHEDEN - Guidet trommerejse med sexolog og 
kærlighedsshaman Robert Lubarski - pris for workshoppen er kr 150,- 
På denne workshop vil jeg bruge trommen til at tage dig med på 
trommerejse ind i din ur-visdom. - Du skal medbringe liggunderlag tæppe 
og en pude til hovedet - Trommen er et af de mest effektive redskaber jeg 
bruger som Kærligheds Shaman. 

Trommen symboliserer livmoderen, og når man slår hjertets rytme på den, bliver alle 
deltagere ført ind i deres inderste visdom. Der hvor alle svar findes. Der hvor du er 
forbundet med hele din sandhed. Da du lå inde i livmoderen, gjorde du dig klar til at 
komme ud, og lærte de ting som du skulle tage med dig ud i livet. Du lærte at alt er til 
for dig, og at du blot behøvede at være dig for at blive elsket. Du lærte at hvis du gav 
slip og flød med livets og hjertets rytme, ville alt komme til dig. Livet har måske givet dig 
enanden opfattelse, baseret på en "voksen" verden, fuld af ideer om hvad du skulle, og 
ikke skulle for at have din eksistensberettigelse her på jorden, og hvad du skulle gøre 
for at blive elsket. Du glemte din smukke indre barnlige visdom! 
TIDEN ER KOMMET TIL AT FINDE DEN IGEN  
Billet kan bestilles her: https://billetto.dk/da/events/ind-i-kaerligheden-workshop-med-
sexolog-og-kaerlighedsshaman-robert-lubarski-3c3651  
 

https://billetto.dk/da/events/ind-i-kaerligheden-workshop-med-sexolog-og-kaerlighedsshaman-robert-lubarski
https://billetto.dk/da/events/ind-i-kaerligheden-workshop-med-sexolog-og-kaerlighedsshaman-robert-lubarski
https://billetto.dk/da/events/ind-i-kaerligheden-workshop-med-sexolog-og-kaerlighedsshaman-robert-lubarski-3c3651
https://billetto.dk/da/events/ind-i-kaerligheden-workshop-med-sexolog-og-kaerlighedsshaman-robert-lubarski-3c3651


Workshop med Janie Holck og Bendt Bue Alsted Christensen 

Lørdag den 19/9 kl. 11:00 - 13:00 

Søndag den 20/9 kl. 11:00 - 13:00 

Mød os på helsemessen i Horsens 
19-20 september fra kl 10-17. 
Vi er på stand 35 når vi ikke er på workshop.  
Vi laver en workshop, hvor vi underviser i ryg og skuldermassage, som 
er velegnet til hjemmebrug. Vi beregner en halv times massage til dig - 
og du giver massage en halv time. 
Ønsker du at være sikker på en plads ud af de otte vi har,  
kan det være en fordel at du tilmelder dig inden messen på: 
21 82 05 69 eller 20 61 34 02 - pris 200 kr. 
 
All Round Healing ved Janie Holck www.allroundhealing.dk  
Human Consult ved Bendt Christensen  

 

CAFE KAOS TILBYDER 
Morgenmenu:  2 Rundstykker m/smør, ost, marmelade 20.- 

 1 øko. Bolle m/smør, ost, marmelade  20.- 

 

Frokost: Sandwich m/kylling og bacon  35.- 

 Sandwich m/Frikadelle og rødkål  35.- 
 2 stk. Grønsagsdeller m/rugbrød  35.- 
 1 stk. Vegetar Tærte   30.- 
 1 portion Grøntsags suppe m/flutes  30.- 
 2 stk. Rugbrød m/frikadelle og rødkål  30.- 
 1 Fransk Hotdog   15.- 
 2 Ristede pølser m/brød  15.- 
 1 Pariser Toast   15.- 
 
Eftermiddag: Gammeldags Æblekage m/flødeskum  20.- 
 1 stk. Hjemmebagt Kage  15.- 
 
Drikkevarer: Sodavand 0,3 l   20.- 
 Kildevand 0,5 l   10.- 
 1 kande Kaffe eller The  30.- 
 1 kop Kaffe eller The   10.- 

http://www.allroundhealing.dk/


Gallerigangen 

 

Billedkunstner Tine Lilholt 

Kunstmaler og fotograf Marianne Vigholt 

Kunstmaler Søs Jensen 

Kunstmaler Tonny Helmer Westergaard 

Billedkunstner Zanna Sangye 
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Messeoversigt 

 

Standplan 

 



Udstillere 
Stand Nr. 01 
Mindbjerg Smykker  
Magnetix magnetsmykker 
 
 
Lone Mindbjerg 
30276105 
www.lone.magnetix-wellness.com  

Stand Nr. 02 
Odense Håndlæser Skole 
Håndlæsning og 
Blindtegningskurser 
 
Erika Herløv Hansen 
40375430 
www.erikahansen.com 

Stand Nr. 03 
Meta Sundhed 
TFT/EFT terapeut, Metasundhed 
 
 
Jens Jørgen Nielsen 
40503538 
www.meta-sundhed.dk 

Stand Nr. 04  
Jysk Hypnose Akademi 
Hypnose, Hypnoterapi, Hypnose 
Show og Uddannelse 
 
Thor Bitsch 
60818797 
www.jha.nu 

Stand Nr. 05  
Personlig og Spirituel udvikling 
Healing, energiopdatering og 
spirituel udvikling. 
 
Teis Jensen 
51211548 
www.teisjensen.dk 

Stand Nr. 06 
Kiromantiker 
Diplomuddannet af Agma, 
håndlæser 
 
 
Elin Nielsen 
23698581 

Stand Nr. 07 
C. S. Reiki Healing 
Reiki Healing 
 
 
 
Susanne Christensen 
63560057 

Stand Nr. 08-A 
Dorthe Aamann 
Tarot Oplæg 
 
 
 
Dorthe Aamann 
60187912  

Stand Nr. 08-B 
Håndlæser 
Håndlæsning, 
Clairvoyance 
 
 
Anne-Marie Laigaard 
60864369 

Stand Nr. 09 
THW-art  
Kanalisering af Personlige 
sjælsbilleder 
 
 
Tonny H. Westergaard 
51357060 

Stand Nr. 10-11 
Himlens engle og budskaber 
Laver åndeligt inspirerede 
skulpturer og malerier med engle-
energier 
Birgitte Lystlund 
75655458 
www.birgittelystlund.dk 

Stand Nr. 12-13 
Kira Smykker 
Smykker, Engle, Sten & Krystaller, 
Willow Tree, Morgenfrue Creme, 
Dalens Olie m.m. 
 
Kirsten Rasmussen 
www.smykkeroghelse.dk 

http://www.lone.magnetix-wellness.com/
http://www.erikahansen.com/
http://www.meta-sundhed.dk/
http://www.jha.nu/
http://www.teisjensen.dk/
http://www.birgittelystlund.dk/
http://www.smykkeroghelse.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 14 
Livets Skole i åndsvidenskab  
Martinus åndsvidenskab  
Det Tredie Testamente  
 
Bo Boilesen 
20157811 
www.livetsskole.info 

Stand Nr. 15-17 
Earthing – 
den helende 
Jord, 
saltpiber, Naturens Design, helsebriller, fodtøj m.m. 
Claus B. Henriksen 
75751310 
www.barfodet.dk  

Stand Nr. 18-19 
Butik Vilma  
Brugskunst 
 
 
Malene og Lars Villadsen 
20288595 
www.lavidesign.dk 

Stand Nr. 20-21 
Sister Unika 
Smykker, Kashmir 
 
 
Maibritt Bergmann 
24802980 
www.sisterunika.dk 

Stand Nr. 22 
Alkumea 
Alkymea’s produkter baseret 
på naturlige olier og 
planteudtræk  
Johanna Borg 
76410737 
www.vejle-yoga.dk 

Stand Nr. 23 
Astrid Munck  
Glaskunst og Smykker 
 
 
Astrid Munck 
21445718 
www.astridmunck.dk 

Stand Nr. 24-25 
Medicinhjulet 
Drømmefangere, Indiansk håndværk, Røgelse (hvid 
salvie) og vores helt egen 
specialte, kom og smag 
Søren Schjerbeck 
30447100 
www.shamanshoppen.dk  

Stand Nr. 26 
Team Dorterra 
Deep Touch 
forhandler af 
doTERRA æteriske olier 
Berit Laursen og Torben Corydon 
42346075 
www.deeptouch.info 

Stand Nr. 27 
Helseværkstedet 
Stresshåndtering, Særligt Sensitiv, 
Drømmegruppe, Sjælsmeditation, 
Terapi 
Grethe Lindholm Pedersen 
26240647 
www.helsevaerkstedet.dk 

Stand Nr. 28 
Lene Meyer 
Hudplejeprodukter, 
Naturlige vitaminer og kosttilskud 
 
 
Lene Meyer 
22668436 

Stand Nr. 29 
Astrologi & Coaching 
Terapeutisk astrologi 
Foredrag og kurser 
  
Kaj Larsen  
www.astrologi-info.dk 
www.astrologi-coaching.dk 

Stand Nr. 30 
Kanaliserede Budskaber  
Kanalisering, 
Personlig kanalisering 
 
Britt Wackerhausen  
28437522 
www.briwac.dk  

http://www.livetsskole.info/
http://www.barfodet.dk/
http://www.lavidesign.dk/
http://www.sisterunika.dk/
http://www.vejle-yoga.dk/
http://www.astridmunck.dk/
http://www.shamanshoppen.dk/
http://www.deeptouch.info/
http://www.helsevaerkstedet.dk/
http://www.astrologi-info.dk/
http://www.astrologi-coaching.dk/
http://www.briwac.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 31-32 
Jette Tøndering 
Bøger - Kort - DVD - CD - 
Saltfyrfadslys 
 
Jette Tøndering 
66137013 
www.naturkost-odense.dk  

Stand Nr. 33 
Young Living produkter 
Æteriske olier, fra Young Living for 
fysiske, følelsesmæssige, mentale 
og spirituelle problemer 
Nadia Lilhauge 
52500880 
www.fodterapi-horsens.dk 

Stand Nr. 34 
Athena håndlæser 
Clairvoyant vejledning, 
Håndlæsning 
 
Lisbeth Jensen 
Fredericia Sundhedscenter 
www.håndläsning.dk 

Stand Nr. 35-A 
Allround Healing 
Lær rygmassage på workshoppen 
fra kl 11-13 
Tilmelding inden messen  
V/ Janie Holck 
21820569 
www.allroundhealing.dk 

Stand Nr. 35-B 
Human Consult  
Lær rygmassage på workshoppen 
fra kl 11-13 
Tilmelding inden messen  
 
V/ Bendt Bue Alsted Christensen 
20613402 

Stand Nr. 36 
Bodil´s Kunster 
Smykker, Silkemaling, Masker & 
Drama 
 
Bodil Dahl Rasmussen 
40207402 
www.bodilskunster.dk 

Stand Nr. 37 
Soul Coaching 
Spirituel coaching, Healing, 
Clairvoyance 
  
Charlotte Jørgensen 
28343237 
www.soulcoaching.dk 

Stand Nr. 38 
Nyt Helbred 
Krop – psyke behandlinger 
 
 
Torben Simonsen 
30357711 
www.nythelbred.dk 

Stand Nr. 39-A 
Karma Light 
Indisk Hovedmassage 
 
 
Sophie Schou 
23278741 
www.kom-i-balance.dk  

Stand Nr. 39-B 
Karma Light  
Clairvoyance 
 
 
 
Trine Hammergaard 
21632920 

Stand Nr. 40-A 
Karma Light  
Clairvoyance, Soul body fusion, 
Spirituel Healing, Tarot 
 
Clairvoyat og medie 
Kirsten Schmidt 
22705752 

Stand Nr. 40-B 
Karma Light 
Avanceret hypnoterapi samt 
spirituel healing 
 
Betina Nør-Jensen 
29382099 
www.kliniknør.dk 

http://www.naturkost-odense.dk/
http://www.fodterapi-horsens.dk/
http://www.håndläsning.dk/
http://www.allroundhealing.dk/
http://www.bodilskunster.dk/
http://www.soulcoaching.dk/
http://www.nythelbred.dk/
http://www.kom-i-balance.dk/
http://www.kliniknør.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 41 
Healing og håndlæsning 
Håndlæsning 
 
 
Birte Olesen 
30335816 
www.birteolesen.dk  

Stand Nr. 42 
Sexolog 
Tidsbestilling af personlig session og 
workshop lørdag og søndag 
 
V/ Robert Lubarski 
29840844 
www.facebook.com/Robertlubarski  

Stand Nr. 43 
Tromborg Tarot og Shamanisme  
Tarot-kort, Den lille tarotskole 
 
 
Birgith Tromborg 
75624701 
www.tromborg-tarot.com 

Stand Nr. 44 

Perfect Body Care Aps 
 
61514615 
www.perfectbodycare.dk  

Stand Nr. 45-A 
Astro-Design 
Tens behandling og Fodmassage. 
Års og fødselshoroskop  
 
Erik Rørholm Larsen 
86836039 
www.astro-design.dk 

Stand Nr. 45-B 
One3 
Find din Sande Livskraft og 
helbred dig selv 
 
Irene Hestbech 
21725512 
www.one3.dk 

Stand Nr. 46-A 
Christel Viuff Håndlæser 
Håndlæsning 
 
 
Christel Viuff 
24818612 
www.christel-viuff.dk  

Stand Nr. 46-B 
Zantiana - Håndlæsning 
Håndlæsning 
 
 
Zantiana Khan 
51351824 
www.zantiana.dk  

Stand Nr. 47-A 
Ejstrupholm Helsehus 
Zoneterapi, Massage, 
Akupunktur, 
Kranio-sakral teknik 
Lise-Lotte Simonsen 
27287812 
www.ejstrupholmhelsehus.dk 

Stand Nr. 47-B 
Ejstrupholm Helsehus 
Sjælskontakt, Aurategninger 
 
 
Gerd Ankersen 
27287812 
www.ejstrupholmhelsehus.dk 

Stand Nr. 47-C 
Ejstrupholm Helsehus 
Fysiologisk kropsmassage 
 
 
Saida Rifi 
27287812 
www.ejstrupholmhelsehus.dk 

Stand Nr. 48-A 
Smerte kan Lindres 
Body-sds, hypnoterapi, 
kraniosakralterapi, healing og 
clairvoyance m/afdødekontakt. 
Ulla Westergren 
20920300 
www.smertekanlindres.dk  

http://www.birteolesen.dk/
http://www.facebook.com/Robertlubarski
http://www.tromborg-tarot.com/
http://www.perfectbodycare.dk/
http://www.astro-design.dk/
http://www.one3.dk/
http://www.christel-viuff.dk/
http://www.zantiana.dk/
http://www.ejstrupholmhelsehus.dk/
http://www.ejstrupholmhelsehus.dk/
http://www.ejstrupholmhelsehus.dk/
http://www.smertekanlindres.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 48-B 
BIO2YOU 
Økologisk, naturlig 
havtorn hudpleje. 
Fri for kemiske ingredienser til dit helbred.  
 
Alise Zaharova 
www.bio2you.dk 

Stand Nr. 49 - lørdag 
 
Trekantens Hypnose og 
Magnetterapi 
Energetix 
Magnetsmykker 
 
Ruth Kristensen 

Stand Nr. 49 - søndag 
 
Trekantens Hypnose og 
Magnetterapi 
Energetix 
Magnetsmykker 
 
Ulla Setnik 

Stand Nr. 50 
V.I.P. 
PUDEN den 
unike pasform afhjælper piskesmæld, slidgigt i 
nakken, hovedpine. 
Per Holst 
40614162 
www.drommepuden.dk 

Stand Nr. 51 
Maria Ploug Grafologi 
Skriften fortæller hvem du er…  
Diplom-grafolog og 
Skriftpsykolog  
Maria Ploug 
20276344 
www.mariaploug.dk 

Stand Nr. 52 
Velvære for krop 
& sjæl 
Makeup, Cremer 
til ansigt og krop, samt tilbyde små behandlinger 
Kosmetolog Malene Nielsen 
53558364 
www.mhudpleje.dk 

Stand Nr. 53 
Bodyhealth  
Kostvejledning, Access Bars 
Triggerpunktsmassage, 
Mindfullness, Zoneterapi 
Pia Birk 
23720721 
www.bodyhealth.dk 

Stand Nr. 54 – lørdag 
Lotushjerte Center  
Sessioner af Integrated Energy 
Therapy (IET) 
 
 
Rick Modlock 
www.lotushjerte-vejle.dk 

Stand Nr. 54 – søndag 
MPJ Wellness 
 
 
 
 
 
Maryanne Jørgensen 

Stand Nr. 55 
Helle Titanis  
”Med håndanalyse afkodes 
Sjælens Blueprint – et budskab 
med din Sjæls dagsorden.” 
Atrolog Helle Titanis 
27116388 
www.helletitanis.com 

 Stand Nr. 56-A 
Maiken Calmer 
Klarsyn, Clairvoyance, Hypnose, få målt din aura med 
Aura Cloud 3D 
 
Maiken Calmar 
www.johncalmar.dk 
www.nytidsenergi.dk 

Stand Nr. 56-B 
The healing home 
METAsundhed, 
Tankefeltterapi/EFT 
Gudrun Boost 
28102542 
www.thehealinghome.dk  
www.nytidsenergi.dk 

http://www.bio2you.dk/
http://www.drommepuden.dk/
http://www.mariaploug.dk/
http://www.mhudpleje.dk/
http://www.bodyhealth.dk/
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http://www.thehealinghome.dk/
http://www.nytidsenergi.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 57-A 
I kærlighedens lys 
Personal power healing, 
Aura clairvoyance, 
Reiki healing,  
Palle Baldal 
23938415 
www.ikaerlighedenslys.dk 

Stand Nr. 57-B 
I kærlighedens lys  
Reiki healing, Stenformation, 
Soul body fusion 
 
Sussan Jelena Baldal 
23938415 
www.ikaerlighedenslys.dk 

Stand Nr. 58 
Hos Oona 
Aroma Touch behandling, olier, 
honning.- Kaffer: Fitness, Barley, 
BerryEn, Cannabissimo kaffe m.m 
Mariann Oona Petersen 
22859329 
www.hosoona.dk  

Stand Nr. 59 
Den 6. Sans 
Clairvoyance, Tankefeltterapi 
Trancekanalisering, Intuitiv 
Terapi / Engle Terapi 
Ingeborg Hjortsballe  
51600606 
www.den6sans-vejle.dk 

Stand Nr. 60-A 
Klanguniverset 
Klangmassage 
 
 
Tom Hansen 
20346636 
www.klanguniverset.dk 

Stand Nr. 60-B 
TatiKlinik 
Kranio-Sakral Terapi, 
AcuNova(tidligere kaldt 
Akupunktur 2000) 
Tatiana Grujevsky 
28292733 
www.tatiklinik.dk 

 Stand Nr. 61 
Anjas Englebo 
Engle Healing og Bekker - 
metoden, der er smerte lindring 
Anja Knudsen                                 
42721676 
www.facebook.com/englebo 
www.anjasenglebo.dk 

 Stand Nr. 62-A 
Common Sense 
Clairvoyance, sten og krystaller, 
coaching, afdødekontakt, 
spiritual healing og husrensning,  
Lene Oddershede 
28149139 
www.common-sense.dk 

 Stand Nr. 62-B 
Common Sense 
Healing 
Clairvoyance 
Afdødekontakt  
Gitte Vedsted 
22454167 
www.gittevedsted.dk 

Stand Nr. 62-B 
Common Sense 
De 12 chakra healing (Engle 
healing) 
Soul Body Fusion 
Zalina Mikkelsen 
21394623 
www.zalinas-kilde.dk 

 Stand Nr. 63 
Jannie Kronborg 
Healing, Meta-Sunhed 
 
 
 
Jannie Kronborg 
31207639 

Stand Nr. 64 
Ageha Prem's Univers 
Access Bars 
Access Body Process 
Access Energetic Facelift 
 Ageha Prem 
41282804 
www.agehaprem.dk 

http://www.ikaerlighedenslys.dk/
http://www.ikaerlighedenslys.dk/
http://www.hosoona.dk/
http://www.den6sans-vejle.dk/
http://www.klanguniverset.dk/
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Udstillere 
Stand Nr. 65 
Søs Jensen 
Access Bars 
 
 
 
Søs Jensen 
20876158 

Stand Nr. 66 
Oplev dit højere selv 
Se dit liv ud fra den  
du egentlig er, frem  
for den du er påvirket til at være. 
Claus Pedersen 
40117573 
www.livsvejviser.dk 

Stand Nr. 67-69  
Livslys 
Sten, Krystaller, Figurer 
 
Ole Bajsen 
26169224 
www.livslys.dk/Klinikken 
fotos.html 

 Stand Nr. 70-A 
Clairvoyant Medium  
Clairvoyance, Afdøde kontakt 
 
 
Vibeke Liljan Broch-Lips 
60753033 
www.clairvoyant-medium.dk 

Stand Nr. 70-B 
Reich Massage 
Clairvoyance, Afdøde kontakt 
 
 
Anja Bach Reich 
28257468 
www.reichmassage.skysite.dk 

Stand Nr. 71 
Svanevinger 
Kanal Healing 
Budskaber fra mestrene 
 
Grethe Hansen 
41246012 
www.svanevinger.dk 

Stand Nr. 72-A 
Spiritual Place 
Spirituel vejledning til personlige 
håndlavede smykker. 
Englesmykker, Citat smykker. 
Guldsmed Tina Gjersen-Sav 
20283809 
www.spiritualplace.dk 

Stand Nr. 72-B 
Forever Living  
Forever Living Forhandler 
 
 
Arne Møller Rasmussen 
53346000 
www.myaloevera.dk/jylland 

Stand Nr. 73 
KK Healing og Terapi 
D-Tox udrensning, Smagsprøver 
på Rochester Ginger – 
ingefærdrik.  
Karen Knudsen 
26703976 
www.kkhealing.net 

Stand Nr. 74 
ORGANO GOLD  v/  
Basisk Kaffe og The produkter 
tilsat økologisk Ganoderma 
Lucidum svamp 
Karen Knudsen 
26703976 
www.kkhealing.myorganogold.com 

Stand Nr. 75 
IF Haramara 
Clairvoyance 
Healing 
 
Lisbeth Lange Christiansen 
20682828 
www.haramara.vpweb.dk 

Stand Nr. 76 
Messearrangør Gram Slot  
Helsemesse – Energien i 
Centrum, - afholdes 30+31 
januar 2016 
 
74820040 
www.gramslot.dk 

http://www.livsvejviser.dk/
http://www.livslys.dk/Klinikken%20fotos.html
http://www.livslys.dk/Klinikken%20fotos.html
http://www.clairvoyant-medium.dk/
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http://www.myaloevera.dk/jylland
http://www.kkhealing.net/
http://www.kkhealing.myorganogold.com/
http://www.haramara.vpweb.dk/
http://www.gramslot.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 77 
Fay Center for Clairvoyance og 
Trancemedieskab 
Clairvoyance, 
Afdødekontakt 
Medie Marianne Larsen 
61683334 
www.clairvoyant-medie.dk 

Stand Nr. 78  
Staudeengen 
ARONIA produkter, Rig på vitaminer, 
mineraler og antioxidanter. 
Styrker immunforsvaret. 
Hanne Rasmussen 
61548485 
www.staudeengen.dk 

Stand G-01 
Kunstner 
Arbejder med aquarel, blyant, 
kridt, olie og acryl 
 
Marianne Vigholt 
60141985 
www.egnsmaler.com 

 Stand G-03 
Billedkunstner 
Spirituelle og Arketypiske Univers, 
Naturen, Urkraften, Lyset og Det 
Guddommelige. 
 
Zanna Sangye 
www.zan-art.dk 

 

Kystens Perle tilbyder: 

Frokostmenu 

Aftenmenu 

Børnemenu 

Desserter 

Varme & kolde drikke 

Søndags ta selv bord 
 

Restaurant Kystens Perle 

Lovbyvej 31 - 8700 Horsens 

Telefon: 75 61 31 01 

Se mere på 

kystens-perle.dk 

 

Min intention er at skabe et sted, hvor 

der er mulighed for at slappe af, nyde 

livet, hente energi og glæde. En oplevelse 

af at komme hjem, hvor det bare er enkelt 

at være. 

Bjerrevej 318 · Bjerre 

8783 Hornsyld 

+45 26 14 87 36 

henriettelaursen@yahoo.dk 

Helsemesse Horsens – Energien i Centrum 

Afholdes 2016 den. 17-18 Sept. kl. 10-17 
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