
  



VEJLE HELSEMESSE 
LØRDAG D. 4/3 Kl. 10-17 

OG  
SØNDAG D. 5/3 Kl. 10-16 

2017 
60 STANDE - GALLERI - 30 FOREDRAG 

 
GRATIS 

KONCERTER OG FOREDRAG 
PÅ ENTRE BILLETTEN 

ENTRE: 1DAG kr. 50,- / 2 DAGE kr. 60,- 

www.energienicentrum.dk 
DOMUS Ved Sønderån – 7100 Vejle 

Karen Knudsen, Krystalgade 31, 8700 Horsens - Tlf. 2670 3976 
 

 
         Butikken med det store udvalg og de lave priser 

 
Besøg butikken vi har altid over 900 krystaller på lager samt figurer i massevis. Stort udvalg af 

røgelse, æteriske olier og duftolier. 
Englekort-Tarotkort-Smykker-Bøger-Syngeskåle-Chakra lys 

 
Åbningstider 

Tirsdag og Fredag kl 11-17 
Lørdag kl 10-13 

 
Lørdag d.5.3. har vi åben kl. 10-16 og Søndag d. 6.3. 13-16 

 
Krystal Butikken - Gl. Havn 1,kld.tv – 7100 Vejle - tlf.2196 0809 

Besøg også vores webshop www.krystalbutikken.dk 
eller find os på  wwww.facebook.com/krystalbutik/ 



 Vejle Helsemesse 2016. 

Lørdag den 5. marts 10 – 17 & Søndag den 6. marts 10 – 16 

Kære gæster. 

Jeg vil gerne byde jer velkommen på Vejle Helsemesse. 

Jeg overtog messen tilbage i november måned, da Malene og Lis ikke 

ønskede at fortsætte. Jeg har arbejdet på, at få messen op at køre, så 

I kan få en god oplevelse, når I besøger messen. Der vil være flere 

udstillere og mange forskellige tilbud. I den midterste sal vil der være 

udstillere, derfor er caféen flyttet ind i den bagerste sal, med en ny 

madmor. Jette vil sørge for, vi får noget lækkert mad til fornuftige priser. 

Der vil også være mulighed for at høre forskellige foredrag og en enkelt koncert. Når planlægningen af disse 

er klar, vil I på hjemmesiden www.vejlehelsemesse.dk se hvornår de foregår. 

Vel mødt til et par skønne dage i Domus, Ved Sønderåen. 

KH Karen, Energien i Centrum. 

     

 

GRATIS KONCERT BÅDE LØRDAG OG SØNDAG SAMME TIDSPUNKT 

Smuk og healende meditationsmusik 

inspireret af øjeblikkets vibrationer og 

stemninger. 

RUM 3 

Kl. 13.45 – 14.30 

Poul Vinther er en usædvanlig intuitiv 

musiker som kanaliserer healingenergi 

gennem sin musik. Mange mærker en 

tydelig healing under hans koncerter og 

finder en stor indre ro og balance. Poul 

improviserer på stedet et unikt musikstykke 

som afspejler lige netop dette øjebliks 

energi og stemninger. 

http://www.vejlehelsemesse.dk/


Lørdag i RUM 2 kl. 15:30 – 17:00 

Foredrag/klarsynsdemonstration - I 

samtale med Ånderne 
Mød Christian Sejr, som på humoristisk og 

levende vis vil indføre publikum i hvad det vil 

sige, at være i kontakt med sin åndelige side af 

livet.  

Dernæst informerer han og lærer fra sig, om 

de særlige begreber som bliver anvendt i den 

åndelige verden, så det hele ikke bare er 

volapyk, for den som vil vide mere.  

Publikum vil også på aktiv vis, blive indført i en 

øvelse eller to, for at give en oplevelse af, hvad 

det vil sige at mærke og være i den åndelige 

energi, - så som at få kontakt med ånderne.  

Vi vil få glæden af at mærke vores venner fra 

den anden side.  

Se, hører, dufte i bedste fald. I publikum er 

med til at bestemme hvor meget Magi der skal 

være på dette magiske sted..  

Beskeder vil blive givet til publikum både 

under foredraget og når der er 

klarsynsdemonstration. 

Du er velkommen til at stille spørgsmål til sidst 

-selvfølgelig med hensyn til tidsrammen 

Min baggrund for at være her i dag er et liv 

med den åndelige verden lige fra barnsben, 

undervejs udviklet forståelse for virke i 

healerens univers, som håndlæser, som 

problemløser for mennesker på kanten af livet 

i dette mangfoldige univers, et liv som 

Medium og Trancemedium, både i indland og 

udland.  

En af mange livsfilosofier:  

Det er når du ikke længere forsøger at lykkes 

hele tiden - du lykkedes. 

Det er de små ting i livet, der gør den store 

forskel. 

Søndag i RUM 2 kl. 14:30 – 16:00 
En særlig oplevelse i 

håndlæserverdens univers. 

( omkring Erhvervs 

muligheder/arbejde) 
Mød Christian Sejr på som denne særlige dag 

vil indfører os i hvad det vil sige, at forstå 

linjernes betydning i hånden hos den enkelte, 

og især hvilke særlige muligheder den enkelte 

har, for udvikling af sine muligheder i livet og 

forståelser af modstand i Livet. 

Vi vil som noget særligt se på, Hvad der især 

gøre sig gældende i hånden, for den enkelte 

tilhører i forhold til de brancher i har relation 

til.   

Helt konkret set ved særlige linjer og tegn i 

hånden, og også håndens form. 

Dernæst vil Christian Sejr prøve at nå/give så 

mange som muligt en hurtig Reading/læsning, 

ved at gå ned til publikum, og kigge i 

hænderne, og pege ud hvad der gør den 

enkelte til en god repræsentant for sine 

styrker og svagheder i forhold til arbejdslivet. 

Såfremt der skulle komme beskeder fra 

åndeverden, vil dette også blive givet den 

enkelte. 

Læs meget mere om Christian Sejr på 

hjemmesiden: www.christiansejr.dk  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.christiansejr.dk/


Foredrag 
Lørdag – RUM 1 

10:15 til 11:00 - Karin Fogtmann - Nepelesisske klangskåle 

11:15 til 12:00 - Teis Jensen - Energiopdatering – et permanent løft i din energifrekvens og udvikling 

12:15 til 13:00 - Lene Oddershede og Zalina Mikkelsen - Krystallernes magiske verden 

13:15 til 14:00 - Erika Herløv Hansen  - Håndlæsning/ Blindtegning 

14:15 til 15:00 - LytTilJesus.dk - Fysisk helbredelse igennem Guddommeligheden 

15:15 til 16:00 - Grethe Hansen - Vi er på vej mod en ny tidsalder 

Lørdag – RUM 2 
10:30 til 11:15 - Rick Modlock - Kom i kontakt med din healingsengel 

11:30 til 12:15 - Ingeborg hjortsballe - EngleterapiOplev magiske forvandlingsprocessor 

12:30 til 13:15 - Grethe Lindholm - Særlig Sensitiv - hvad så? 

13:30 til 14:15 - Nancy Fensman - Gå hjerte vejen til din spiritualitet 

14:30 til 15:15 - Ann Zophie Bonhjem - Sundhed i hverdagen 

15:30 til 17:00 - Christian Sejr - Foredrag/klarsynsdemonstration - I samtale med Ånderne 

Lørdag – RUM 3 
10:45 til 11:30 - Galina Saikova Sørensen og Rebekka Lassesen - Vækning af bevidstheden i hjertet 
11:45 til 12:30 - Bo Boilesen - Hvem var Martinus og hvad er Det Tredie Testamente? 
12:45 til 13:30 - Ageha Prem - Befri dig selv for traumer og stress på den naturlige måde. 
13:45 til 14:30 - Poul Vinther - Healing og meditationskoncet med Poul Vinther 
14:45 til 15:30 - Jens Jørgen Nielsen - Tankefelt terapi, og Meta-sundhed. Hvad kan jeg gøre for at få det  

                             bedre? 
15:45 til 16:30 - Søren Scherbeck - Kraftdyr, Kraftsten og Medicinhjulet 

Søndag – RUM 1 
10:15 til 11:00 - Erika Herløv Hansen - Håndlæsning/ Blindtegning 

11:15 til 12:00 - Peter Lykkehus - Foredrag i meditation og mindfulness 

12:15 til 13:00 - Rick Modlock - Fra Mindfullness til Heartfullness 

13:15 til 14:00 - Zalina Mikkelsen - Har jeg et sensitivt barn? 

14:15 til 15:00 - Nancy Fensman - Gå hjerte vejen til din spiritualitet 

Søndag – RUM 2 
10:30 til 11:15 - Jens Jørgen Nielsen - Tankefelt terapi, og Meta-sundhed. Hvad kan jeg gøre for at få det 

                             bedre? 

11:30 til 12:15 - Ny Tids Healing - Mini workshop med Ærkeenglen Michael 

12:30 til 13:15 - Bo Boilesen - Hvem var Martinus og hvad er Det Tredie Testamente? 

13:30 til 14:15 - Ca’Luna - Workshop med Int. Dipl. Feng Shui Master Maianne L. Petersen 

14:30 til 16:00 - Christian Sejr - En særlig oplevelse i håndlæserverdens univers 

Søndag – RUM 3 
10:45 til 11:30 - Ingeborg Hjortsballe - Clairvoyanceevent 

11:45 til 12:30 - Claus Pedersen - Find ind til den du egentlig er 

12:45 til 13:30 - Galina Saikova Sørensen - Kernehealing – forløsning af barndomstraumer 

13:45 til 14:30 - Poul Vinther - Healing og meditationskoncet med Poul Vinther 

14:45 til 15:30 - Jeanette Jensen og Jonna Duedahl - Mensendieck få en glad krop og dermed færre smerter og  

                             en krop i led balance 



Stand Nr. 53 
RUM 1 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 10.15 – 11.00 
Karin Fogtmann 
karinfogtmann.dk 
Nepelesisske klangskåle 
Kom og hør Nepalesiske klangskåle, syngende 
krystaller, en guidet meditation hvor Karin 
Fogtmann slutter med at give en prøve på 
lydhealing. 
 
 
Stand Nr. 35  
RUM 1 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 11.15 – 12.00 
Teis Jensen 
teisjensen.dk  
Energiopdatering – et 
permanent løft i din energifrekvens og 
udvikling 
En energiopdatering er en enestående og 
livstransformerende healingsproces, der i én 
enkelt behandling udrenser “Gammel Tids” 
energier og løfter frekvensen i dit 
energisystem/aura permanent op til “Ny 
Tids” energi. 
Typisk udbytte: ”være mere hjemme i sig 
selv”, bedre intuition og handlekraft, lettere 
at kunne sætte grænser og følge sine egne 
ønsker og behov. 
Foredraget vil omhandle: Gammel og ny tids 
energi, hvad energiopdatering er, hvordan 
det foregår, hvorfor det virker og hvad du kan 
få ud af det – blandt andet i forhold til 
spirituel udvikling og psykiske,clairvoyante og 
healingsevner. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 17-18  
RUM 1 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 12.15 – 13.00  
Lene Oddershede 
common-sense.dk 

 
 
 
Zalina Mikkelsen 
zalinas-kilde.dk  
 
Krystallernes magiske 
verden 
Lene og Zalina fra krystal templet vil med 
dette foredrag føre dig ind 
i ny og spændende viden om krystallerne. 
Krystallerne er 1000 vis eller millioner af år 
gamle, det sammen er 
den viden som bliver kanaliseret ned til de to 
kvinder. 
Med de nye tidsenergier og indsigt har 
krystallerne fået nyt liv. 
Foredraget handler om 
Beretninger fra Atlantis og hvordan kan dine 
krystaller få nyt liv. 
Det handler om kodning af sten, brug af sten 
og hvordan kan stenene 
beskytte dig.  
 
 
Stand Nr. 25 
RUM 1 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 13.15 – 14.00 
Erika Herløv Hansen 
erikahansen.com 
Håndlæsning/ Blindtegning 
Demostration om hvordan tegner og tyder 
man en Blindtegning. 
 
 
 
 
 

http://www.karinfogtmann.dk/
http://www.teisjensen.dk/
http://www.common-sense.dk/
http://www.zalinas-kilde.dk/
http://www.erikahansen.com/


Stand Nr. 25 
RUM 1 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 14.15 – 15.00 
LytTilJesus.dk 
LytTilJesus.dk  
Fysisk helbredelse 
igennem Guddommeligheden 
Smerter i livet – fysisk eller psykisk. Hos 
LytTilJesus.dk bliver der sat fokus på det 
guddommelige – eller endda endnu vildere - 
på den levende Gud – den største spirituelle 
kraft i universet, og på løftet om helbredelse, 
som Jesus Kristus gav for 2000 år siden. På 
standen er der repræsenteret et stærkt team 
fra forskellige kirkeretninger, men som alle 
har samme mål – at se mere at Guds kraft, så 
det hele ikke bare ender i en mørk og dyster 
religion. Kom og oplev lyset – verdens lys, 
som Jesus kalder sig selv og den fantastiske 
kraft, som opvakte Jesus fra de døde. 
 
 
Stand Nr. 36  
RUM 1 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 15.15 – 16.00 
Grethe Hansen 
svanevinger.dk 
Vi er på vej mod en ny 
tidsalder  
der har et højere, finere energi niveau med 
mere lys, der hele tiden accellererer og 
påvirker os. 
Som kanal/medie er jeg blevet bedt om, fra 
den åndelige verden, at videregive, hvordan 
vi kan forberede os til et nyt livsmønster. 
Jeg er kanal/healer og medie og har forløst 
mit indre barn fra traumer og chok samt 
tidligere livs uhåndterlige oplevelser med 
tilgivelse og kærlighed og hjælp fra mestre, 
guider/engle- 
Derved har jeg opnået min sjæls viden, og jeg 
hjælper andre på samme måde jeg holder 
oplysende foredrag – workshops –
kanal/healing 

Stand Nr. 41  

RUM 2 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 10.30 – 11.15 
Rick Modlock 
lotushjerte-vejle.dk 
Kom i kontakt med din 
healingsengel 
Engle healer Rick Modlock fortæller om sin 
første møde med Englene, og om , hvordan 
de 9 Engle han arbejder med kan hjælpe jer 
at lev din sjæls formål på jord. Fordraget 
ender med en vejled tur ind i Englenes 
dimension, og alle deltagere har mulighed for 
at møde eller oplev tilstedværelsen af en 
engle.  
 
 
Stand Nr. 40  
RUM 2 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 11.30 – 12.15 
Ingeborg hjortsballe 
Den6sans-Vejle.dk   
EngleterapiOplev 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, Metasundhed, regression, 
Englekontakt m.m. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lyttiljesus.dk/
http://www.svanevinger.dk/
http://www.lotushjerte-vejle.dk/
http://www.den6sans-vejle.dk/


Stand 46  
RUM 2 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 12.30 – 13.15 
Grethe Lindholm 
helsevaerkstedet.dk 
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.  
 
 
Stand Nr. 59  
RUM 2 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 13.30 – 14.15 
Nancy Fensman 
balancehuset-vejen.dk 
Gå hjerte vejen til din 
spiritualitet. 
Hjertet er central i vores krop, og er en stor 
del i vores liv og kærlighed. 
Du kan dele hjertet op i 4 kammer, og vi kan 
fylde dem op med kærlighed, sorg, frygt eller 
angst. 
Vi kan også slippe det hele, og fylde hjertet 
med kærlighed til sig selv, og andre, hvis vi 
kan rumme det i vores liv og hjerte. 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 09  
RUM 2 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 14.30 – 15.15 
Ann Zophie Bonhjem 
zan-art.dk 
Sundhed i hverdagen 
Hvad er det jeg kan se i dine øjne? Pludselig 
får det at se dybt i øjnene en helt anden 
betydning. 
Jeg vil tage dig på en lille rejse ind i øjnenes 
univers. Fortælle dig, hvad det er jeg kan 
bruge irisanalysen til.  
Men en ting er jo at se hvad der sker i din 
krop, noget andet er at vide hvad du kan gøre 
ved det. 
Jeg har den holdning, at kroppen kan selv og 
skal selv. Så for mig gæler det om at tilpasse 
dit liv på bedste måde, uden at du mister din 
livskvalitet, men til gengæld øger din 
livskvalitet. 
Kort og godt: Hvordan bliver du sund og rask 
og ikke mindst, hvordan bliver du ved med at 
være sund og rask. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.helsevaerkstedet.dk/
http://www.balancehuset-vejen.dk/
http://www.zan-art.dk/


Stand Nr. 32-33 
RUM 3 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 10.45 – 11.30 
Galina Saikova Sørensen 
galinasaikova.com 

 
Rebekka Lassesen  
rebekkalassesen.com 
 
Vækning af bevidstheden i 
hjertet 
Fælles healing v. Rebekka 
Lassesen og Galina Saikova Sørensen 
Modtag en healing, som hjælper dig med at 
folde dig ud som det hjertemenneske du er. 
Genkendelse af kærlighed i alle dens aspekter 
og nuancer bliver vækket af healingen, samt 
bliver der lagt grundlag for aktiveringen af 
bevidstheden i hjertet. Når bevidstheden i 
hjertet er vækket, ser du på dig selv og livet 
med en kærlig forståelse af situationer og 
sammenhæng i hverdagen. Det giver dig 
overskud og et nyt fundament, ud fra hvilket 
du begynder at udveksle med andre.  
 
 
Stand Nr. 28  
RUM 3 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 11.45 – 12.30 
Bo Boilesen 
livetsskole.info 
Hvem var Martinus og 
hvad er Det Tredie Testamente? 
Det Tredie Testamente forvandler kærlig, dvs. 
dette at ”elske sin næste som sig selv” til 
åndsvidenskab ved at påvise 
denne livsholdnings harmoni med et kosmisk 
verdensbillede. 
Alle verdensreligioners kærlighedsbudskab 
bliver dermed forankret i virkeligheden.  
 

Stand Nr. 12  
RUM 3 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 12.45 – 13.30 
Ageha Prem 
agehaprem.dk 
Befri dig selv for traumer og 
stress på den naturlige måde. 
Foredrag om TRE Øvelserne ( Trauma / stress 
Release Exercises) 
 
 
Stand Nr. 58  
RUM 3 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 13.45 – 14.30 
Poul Vinther 
poulvinther.dk 
Healing og meditationskoncet med Poul 
Vinther 
Poul Vinther er en usædvanlig intuitiv 
musiker som kanaliserer healingenergi 
gennem sin musik. Mange mærker en tydelig 
healing under hans koncerter og finder en 
stor indre ro og balance. Poul improviserer på 
stedet et unikt musikstykke som afspejler lige 
netop dette øjebliks energi og stemninger. 
Poul Vinthers musik er altid harmonisk og 
melodiøs, fyldt med vekslende stemninger og 
meditativ ro. 
 oul  inther er pianist og komponist og har 
udgivet flere     er p    ni   usik. 
Desuden har han arbejdet med healing og 
meditation i mange år og er uddannet 
Reikihealer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.galinasaikova.com/
http://www.rebekkalassesen.com/
http://www.livetsskole.info/
http://www.agehaprem.dk/
http://www.poulvinther.dk/


Stand Nr. 14 
RUM 3 
Lørdag den 5. marts 
Kl. 14.45 – 15.30 
Jens Jørgen Nielsen 
Meta-sundhed.dk 
Tankefelt terapi, og Meta-
sundhed. Hvad kan jeg gøre for at få det 
bedre? 
Hvad Psyken undertrykker, det udtrykker 
kroppen!  
Jeg vil give en kort introduktion til disse 
begreber, så du får et bedre grundlag til at 
beslutte dig til om det er en løsning for dig. 
Så går du og døjer med et eller andet, vil jeg 
opfordre dig til at komme og høre mit indlæg. 
Du vil få en forståelse for hvorfor det virker så 
godt på såvel psykiske symptomer som, 
stress, angst og fobier, såvel som fysiske 
symptomer. 
Jeg har nu i en del år arbejdet med det 
fantastiske værktøj der kaldes 
TankeFeltTerapi, andre kalder det Emotionel 
frigørelses terapi (EFT) 
Samtidig bruger jeg ” eta-Sundhed” til at 
forstå og forklare hvorfor symptomer lige 
udarter sig som de gør. 
Det er en super alternativ måde at anskue 
sygdomme på, som har sin rod i urbiologien. 
Det kan også kaldes cellehukommelse, som er 
ude af vores fornuftsstyrende hjernes kontrol 
Jeg har rigtig goder resultater med stress, 
fobier og angst, men også med mere fysiske 
symptomer. Det være sig smerter i ryggen, 
nakkesmerter, piskesmæld, ledsmerter. Bare 
for at nævne nogle! 
Jeg ser frem til at holde et inspirerende 
indlæg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 02-03 
RUM 3 
Lørdag den 5. 
marts 
Kl. 15.45 – 16.30 
Søren Scherbeck 
shamanshoppen.dk  
Kraftdyr, Kraftsten og Medicinhjulet 
Vi fortæller om kraftdyr, kraftsten og om 
Medicinhjulet. 
 

Stand Nr. 25 
RUM 1 
Søndag den 6. marts 
Kl. 10.15 – 11.00 
Erika Herløv Hansen 
erikahansen.com 
Håndlæsning/ 
Blindtegning 
Demostration om hvordan tegner og tyder 
man en Blindtegning.  
 
 
Stand Nr. 50  
RUM 1 
Søndag den 6. marts 
Kl. 11.15 – 12.00 
Peter Lykkehus 
lykkehus.eu 
Foredrag i meditation og 
mindfulness 
Meditation er en indadvendt proces, der ved 
regelmæssig praksis virker stimulerende på 
den indre livsglæde, øger overblikket og 
modvirker stress. En stund hvor tanker om 
fortid og fremtid erstattes af en fredfyldt 
væren i nuet, hvor man er fuldstændig 
afslappet og samtidig helt vågen og sansende. 
Hør om meditationsteknikker og mindfulness 
aspekterne.  
 
 
 
 
 

http://www.meta-sundhed.dk/
http://www.shamanshoppen.dk/
http://www.erikahansen.com/
http://www.lykkehus.eu/


Stand Nr. 41  
RUM 1 
Søndag den 6. marts 
Kl. 12.15 – 13.00 
Rick Modlock 
lotushjerte-vejle.dk 
Fra Mindfullness til 
Heartfullness. Mindfullness viser os, at vi er 
ikke vores tænker,følelser er sans oplevelser. 
Heartfullness fokusere på, den vi er - ren 
hjerte energi. Foredragsholder Rick Modlock 
har underviste i meditation siden midt i 
90erne, og vil fortælle om Heartfullness 
meditation, og om, hvordan vi kan dliv i 
hjertet's energi i forholde til de 7 
grundholdninger af Mindfullness. Der vil vær 
en eller 2 kort Hertfullness øvelser under 
fordraget.  
 
 
Stand Nr. 17-18-B  
RUM 1 
Søndag den 6. marts 
Kl. 13.15 – 14.00 
Zalina Mikkelsen 
zalinas-kilde.dk 
Har jeg et sensitivt barn? 
Dette foredrag henvender sig til forældre 
som har et sensitivt barn. 
Et barn som er født med spirituelle evner og 
som kan give følelsen af at de kikker dybt ind 
i sjælen. 
Et barn der fornemmer sindsstemninger og 
som bliver meget påvirket af det.. 
Et bar som er en magnet over for børn og dyr, 
men som måske bliver plaget om natten af 
ting der ikke kan ses med de blotte øje. 
Et barn der er meget optaget af sten og 
krystaller. 
Det foredrag handler om at du som mor eller 
far, faktisk kan gøre en masse for dit barn og 
hjælpe dit barn. 
Men også er foredrag om den åndelige 
verden, med viden vil du bedre kunne forstå 
dit barn og hjælpe det.  
 

Stand Nr. 27 
RUM 1 
Søndag den 6. marts 
Kl. 14.15 – 15.00 
Nancy Fensman 
www.balancehuset-
vejen.dk 
Gå hjerte vejen til din 
spiritualitet. 
Hjertet er central i vores krop, og er en stor 
del i vores liv og kærlighed. 
Du kan dele hjertet op i 4 kammer, og vi kan 
fylde dem op med kærlighed, sorg, frygt eller 
angst. 
Vi kan også slippe det hele, og fylde hjertet 
med kærlighed til sig selv, og andre, hvis vi 
kan rumme det i vores liv og hjerte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand 47 

http://www.lotushjerte-vejle.dk/
http://www.zalinas-kilde.dk/
http://www.balancehuset-vejen.dk/
http://www.balancehuset-vejen.dk/


Stand Nr. 14 
RUM 2 
Søndag den 6. marts 
Kl. 10.30 – 11.15 
Jens Jørgen Nielsen 
Meta-sundhed.dk 
Tankefelt terapi, og 
Meta-sundhed. Hvad kan 
jeg gøre for at få det bedre? 
Hvad Psyken undertrykker, det udtrykker 
kroppen!  
Jeg vil give en kort introduktion til disse 
begreber, så du får et bedre grundlag til at 
beslutte dig til om det er en løsning for dig. 
Så går du og døjer med et eller andet, vil jeg 
opfordre dig til at komme og høre mit indlæg. 
Du vil få en forståelse for hvorfor det virker så 
godt på såvel psykiske symptomer som, 
stress, angst og fobier, såvel som fysiske 
symptomer. 
Jeg har nu i en del år arbejdet med det 
fantastiske værktøj der kaldes 
TankeFeltTerapi, andre kalder det Emotionel 
frigørelses terapi (EFT) 
Samtidig bruger jeg ” eta-Sundhed” til at 
forstå og forklare hvorfor symptomer lige 
udarter sig som de gør. 
Det er en super alternativ måde at anskue 
sygdomme på, som har sin rod i urbiologien. 
Det kan også kaldes cellehukommelse, som er 
ude af vores fornuftsstyrende hjernes kontrol 
Jeg har rigtig goder resultater med stress, 
fobier og angst, men også med mere fysiske 
symptomer. Det være sig smerter i ryggen, 
nakkesmerter, piskesmæld, ledsmerter. Bare 
for at nævne nogle! 
Jeg ser frem til at holde et inspirerende 
indlæg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Nr. 39  
RUM 2 
Søndag den 6. marts 
Kl. 11.30 – 12.15 
Ny Tids Healing  
Mini workshop med 
Ærkeenglen Michael 
I denne lille workshop renses vi af og i 
Ærkeenglen Michaels lys. Du får enkelte og 
anvendelige værktøjer til at forbinde dig med 
hans healende nærvær, således at du kan 
implementere det i din dagligdag. 
Workshoppen er kanaliseret, og du får lov at 
følge med i alt, fra rensning af rummet vi er i, 
til påkaldelsen af Ærkeenglen Michaels 
nærvær, således at du kan praktisere det i din 
hverdag, hvis det taler til dit hjerte. 
Vel mødt, jeg glæder mig til at møde dig. 
Du har lov at filme med din smartphone 
under workshoppen, eller optage lyden. 
 
 
Stand Nr. 28  
RUM 2 
Søndag den 6. marts  
Kl. 12.30 – 13.15 
Bo Boilesen 
livetsskole.info 
Hvem var Martinus og 
hvad er Det Tredie Testamente? 
Det Tredie Testamente forvandler kærlig, dvs. 
dette at ”elske sin næste som sig selv” til 
åndsvidenskab ved at påvise 
denne livsholdnings harmoni med et kosmisk 
verdensbillede. 
Alle verdensreligioners kærlighedsbudskab 
bliver dermed forankret i virkeligheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meta-sundhed.dk/
http://www.livetsskole.info/


Stand Nr. 43  
RUM 2 
Søndag den 
6. marts  
Kl. 13.30 – 14.15 
 a’Luna 
www.caluna.dk 
Workshop med Int. Dipl. Feng Shui Master 
Maianne L. Petersen 
Tag din hustegning med og jeg gennemgår de 
vigtigste principper for dig og dit hjem. 
Hvis du sender en tegning til mig på forhånd 
på mail (caluna@caluna.dk) vil jeg have 
denne med til dig, hvorpå jeg vil have 
indtegnet Bagua + hvis du anfører en korrekt 
Nordangivelse på tegningen, vil der også 
være indtegnet kompasretningerne. Disse 
indtegninger vil jeg gennemgå på 
workshoppen. 
Det er først til mølle, men der vil være 
begrænset antal tegninger jeg kan nå at 
gennemgå. 
Husk at tage papir og farveblyanter med. 
Jeg glæder mig til at fortælle dig om Feng 
Shui og dens gavnlige virkninger. 
Int.Dipl. Feng Shui Master Maianne L. 
Petersen  
 
 
Stand Nr. 09  
RUM 3 
Søndag den 6. marts  
Kl. 10.45 – 11.30 
Ingeborg Hjortsballe 
Den6sans-Vejle.dk   
Clairvoyanceevent 
Ingeborg Hjortsballe giver clairvoyante 
beskeder til så mange som mulig. De får dig 
til at huske, hvem du er. Du kan få at vide 
hvor du er lige nu, hvorfor du har det, som du 
har det, hvad du skal lære af situationen og 
hvordan du kommer videre. 
Der vil også være mulighed for at stille 
spørgsmål 
 
 

Stand 29  
RUM 3 
Søndag den 6. marts  
Kl. 11.45 – 12.30 
Claus Pedersen 
livsvejviser.dk 
Find ind til den du egentlig er 
Slip påvirkningerne og sårene der har sat sig 
som en begrænsning i DIT liv.  
Vi laver en lille trance meditation, hvor du 
mærker freden og ser eller fornemmer din 
vej. Hjertets vej. Få hjælp til at slippe det der 
låser, ved www.livsvejviser.dk 
 
 
Stand Nr. 32  
RUM 3 
Søndag den 6. marts  
Kl. 12.45 – 13.30 
Galina Saikova Sørensen 
galinasaikova.com 
Kernehealing – forløsning 
af barndomstraumer  
Langt de fleste af os har haft traumatiske 
oplevelser I løbet af vores barndom, som har 
været med til at danne et erfarings grundlag 
ud fra hvilket vi lever vores liv. De påvirker 
vores syn på os selv og andre, og hæmmer os 
i at handle i overensstemmelse med vores 
sande væsen. 
Kom og hør om en healings form, der på et 
dybt plan forløser barndoms traumer og 
igangsætter en proces, hvor du lidt efter lidt 
giver slip på dine traumebaserede 
overbevisninger og reaktionsmønstre. Det 
giver dig frihed til at folde dig ud som det 
væsen du i virkeligheden er og leve dit liv ud 
fra din sande natur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caluna.dk/
http://www.den6sans-vejle.dk/
http://www.livsvejviser.dk/
http://www.galinasaikova.com/


Stand Nr. 58  
RUM 3  
Søndag den 6. marts  
Kl. 13.45 – 14.30 
Poul Vinther 
poulvinther.dk 
Healing og 
meditationskoncet med Poul Vinther 
Poul Vinthers musik er altid harmonisk og 
melodiøs, fyldt med vekslende stemninger og 
meditativ ro.  oul  inther er pianist og 
komponist og har udgivet flere     er p    ni  
Musik. Desuden har han arbejdet med 
healing og meditation i mange år og er 
uddannet Reikihealer.  
 
 
Stand Nr. 11  
RUM 3  
Søndag den 6. marts  
Kl. 14.45 – 15.30 
Jeanette Jensen 
vejle-mensendieck.dk 
 
 
 
Jonna Duedahl 
egtvedzoneterapi.dk 
 
 
Mensendieck få en glad krop og dermed 
færre smerter og en krop i led balance 
Mensendieck er et gymnastiksystem, der 
tager udgangspunkt i kroppens anatomi.  Via 
Kropsanalyse lærer du at bruge din krop 
korrekt i de daglige bevægelser, så kroppen 
belastes mindst muligt. Du får øvelser, som 
afspænder spændte muskler og andre der 
styrker de svage muskler, så du opnår mere 
balance og færre smerter. Mød en 
Mensendiecklærere og hør hvordan 
Mensendieck gymnastik kan hjælpe dig. 
Vi vil vise nogle mensendieckøvelser og du får 
mulighed for at prøve lidt på egen krop.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.poulvinther.dk/
http://www.vejle-mensendieck.dk/
http://www.egtvedzoneterapi.dk/


 
 
 
Morgen menu 
2 Rundstykker m. smør, ost & marmelade  20 kr. 
1 Økologisk bolle m. smør,ost & marmelade  20 kr. 
 
 
Frokost menu 
1 stk. tærte m. grønt  30 kr 
Sandwich m. kylling & bacon  35 kr. 
Sandwich m.frikadelle & rødkål  35 kr. 
Sandwich m. laks  35 kr. 
2 stk grønsagsdeller m. brød  30 kr. 
1 Portion grønsagssuppe m. flutes  30 kr. 
2 stk rugbrød m. frikadeller & rødkål  30 kr. 
1 Fransk hotdog  15 kr. 
2 Ristede pølser m. brød  15 kr. 
1 Pariser Toast  15 kr. 
 
 

 
 
 
Eftermiddag 
Æblekage m. flødeskum  20 kr. 
1 stk dagens kage  15 kr. 
 
 
Drikkevare 
1 kop kaffe/the  10 kr. 
1 kande kaffe/the  50 kr. 
1 flaske kildevand  15 kr. 
Sodavand 0,30 cl  20 kr. 

 

 

Galleri 

Zanna Sangye 

www.zan-art.dk  

28 30 50 61 

 

 

 

 

 

 

 

Nik Okkels udstiller billider  

af Bergljot Bjornson Okkels 

www.digitalmuseum.dk 

52 65 26 26 

http://www.zan-art.dk/
http://www.digitalmuseum.dk/


Messeoversigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mød kendte fynske Håndlæser Erika 

Herløv Hansen på helsemessen i Vejle 

 

Du kan få en prøve 

læsning til messe 

pris Kr. 250,- 

 

Jeg fortæller om 

fortid, nutid og 

fremtiden. Du kan 

stille spørgsmål jeg 

så besvarer med mit 

klarsyn. 

 

Jeg holder løbende håndlæsnings kurser. 

ved tilmelding på messen får du messe rabat. 

Se mere www.erikahansen.com  

Tlf.: 40 37 54 30  



Standplan 

  



Udstillere 
Stand Nr. 01+02 
Medicinhjulet 
Drømmefangere, Indiansk håndværk, Røgelse (hvid 
salvie) og vores helt egen 
specialte, kom og smag 
Søren Schjerbeck 
30 44 71 00 
www.shamanshoppen.dk 

Stand Nr. 03 
Olie Sheiken 
Økologiske og bæredygtige 
produkter, Argan olie, Kaktus olie, 
Nigella frøolie. 
Carsten Lykke 
31 14 92 96 
www.oliesheiken.dk   

Stand Nr. 04 
Astrid Munck  
Spirituel glaskunst og smykker. 
 
Astrid Munck 
21 44 57 18 
info@astridmunck.dk  
www.astridmunck.dk 

Stand Nr. 06 
Jysk Fysiologisk Massage Institut 
Prøvebehandling på fysiologisk 
massage. 
Din ryg vil elske det. 
Jysk Fysiologisk Massage Institut 
24 40 00 36 
www.bliv-massør.nu  

Stand Nr. 08 
Team Dorterra 
Deep Touch 
forhandler af 
doTERRA æteriske olier 
Berit Laursen og Torben Corydon 
42 34 60 75 
www.deeptouch.info 

Stand Nr. 09 
Den 6. Sans 
TFT, Metasundhed, Engleterapi, 
Clairvoyance, Spirituelle rejser og  
Engle Terapeut Uddannelse 
Ingeborg Hjortsballe  
51 60 06 06 
www.den6sans-vejle.dk 

Stand Nr. 10 
Hos Oona Galleri og Sundhed 
Aroma Touch behandling. CBD 
Canabis Olie. 
Kevin William Simpson 
Mariann Oona Petersen 
50 44 65 66 
www.hosoona.dk 

Stand Nr. 11-A 
Mensendieck 
Kom og få en snak om hvad 
Mensendieck kan gøre for dig, der 
tilbydes en kropsanalyse. 
Jeanette Jensen 
25 11 21 89 
www.vejle-mensendieck.dk  

Stand Nr. 11-B 
Mensendieck 
Kom og få en snak om hvad 
Mensendieck kan gøre for dig, 
der tilbydes en kropsanalyse. 
Jonna Duedahl 
30 26 22 36 
www.egtvedzoneterapi.dk  

Stand Nr. 12 
Ageha Prem's Univers 
Access Bars 
Access Body Process 
Access Energetic Facelift 
Ageha Prem 
41 28 28 04 
www.agehaprem.dk 

Stand Nr. 13 
Maria Ploug Grafologi 
Skriften fortæller hvem du er…  
Diplom-grafolog og Skriftpsykolog 
  
Maria Ploug 
20 27 63 44 
www.mariaploug.dk 

Stand Nr. 14 
Meta Sundhed 
TankeFelt og Meta-sundheds 
terapeut. Arbejder med: stress, 
angst, fobier og fysiske symptomer. 
Jens Jørgen Nielsen 
40 50 35 38 
www.meta-sundhed.dk 

http://www.shamanshoppen.dk/
http://www.oliesheiken.dk/
mailto:info@astridmunck.dk
http://www.astridmunck.dk/
http://www.bliv-massør.nu/
http://www.deeptouch.info/
http://www.den6sans-vejle.dk/
http://www.hosoona.dk/
http://www.vejle-mensendieck.dk/
http://www.egtvedzoneterapi.dk/
http://www.agehaprem.dk/
http://www.mariaploug.dk/
http://www.meta-sundhed.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 15 

 
Få et sanseindtryk, stemning og billede af vores 
hverdag og en god sank. 
Aaselinea Nørbjerg 
61 70 46 71  
www.stjerneblomsten.dk  

Stand Nr. 16 
Healer 
Vitaminer og mineraler  
Medicinforgiftning 
 
 
Per Holm 
23 69 78 05 

Stand Nr. 17-18-A 
DET SPIATUELLE CENTER I 
HORSENS Clairvoyance, sten og 
krystaller, coaching, afdødekontakt, 
spiritual healing og husrensning. 
Lene Oddershede 
28 14 91 39 
www.common-sense.dk 

Stand Nr. 17-18-B 
DET SPIATUELLE CENTER I 
HORSENS 
De 12 chakra healing (Engle 
healing), Soul Body Fusion 
Zalina Mikkelsen 
21394623 
www.zalinas-kilde.dk 

Stand Nr. 19 
Gjødsbøls Aloe Vera 
Forever living. 
Salg af produkter. 
 
Anne-Lis Eg Gjødsbøl 
25 21 18 10 
www.annelis.net  

Stand Nr. 20 
Life Wave 
Uafhængig distributor. 
Salg af Live Wave plastre. 
 
 
Birgitte Kræmer  
28 29 97 26 

Stand Nr. 21 
Soul Flow Guide  
Soul Flow, enkel og dyb 
healingterapeutisk metode der 
frisætter din energi. 
Birthe Larsen 
30 64 20 11 
www.soul-flow.dk  

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

Stand Nr. 23 
Englebutikken  
Clairvoyance, Regression, 
Engel butik 
 
Anita Hansen 
60 89 44 50 
www.indrerejser.dk  

Stand Nr. 24 
Din indre Sol 
Find din indre sol gennem healing, 
TFT og clairvoyance. 
 
Vibeke Wulff 
28 19 42 31 
www.dinindresol.dk  

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

Stand Nr. 26 
Dorthe Aamann 
Rådgivning og vejledning via 
tarotoplæg 
 
 
Dorthe  Aamann 
60 18 79 12 

https://energetix.tv/da/
http://www.stjerneblomsten.dk/
http://www.common-sense.dk/
http://www.zalinas-kilde.dk/
http://www.annelis.net/
http://www.soul-flow.dk/
http://www.indrerejser.dk/
http://www.dinindresol.dk/
http://www.erikahansen.com/


Udstillere 
Stand Nr. 27 
Nyt Helbred 
Krop – psyke behandlinger 
 
 
Torben Simonsen 
30 35 77 11 
www.nythelbred.dk 

Stand Nr. 28 
Livets Skole i åndsvidenskab  
Det Tredie Testamente, Martinus 
åndsvidenskab – alkærlighedens 
videnskab. 
Bo Boilesen 
20 15 78 11 
www.livetsskole.info  

Stand Nr. 29 
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. 30 
Hannehaand 
Håndlæsning 
 
 
Hanne Eskebjerg 
20 14 48 51 
www.hannehaand.dk  

Stand Nr. 31 
Bowtech Vejle 
Den blide behandlingsform, 
stimulerer kroppens evne til at 
helbrede sig selv. 
Else og Niels Jørgen Hjerrild 
22 30 86 36 
www.bowtechvejle.dk 

Stand Nr. 32 
Holistisk Energiarbejde 
Modtag dyb healing og bliv 
hjulpet kærligt på plads i dig selv 
og i dit liv. 
Galina Saikova Sørensen 
42 15 17 37 
www.galinasaikova.com  

Stand Nr. 33 
Rebekka Lassesen 
Healing og klarsyn, Spirituel terapi 
og vejledning. 
 
Rebekka Lassesen 
27 28 60 66 
www.rebekkalassesen.com  

Stand Nr. 34 
Sinding smykker 
Specielt designede spirituelle 
smykker af bl.a. perler og sten, 
med Sterling sølv og Sterling sølv 
forgyldt med 18 karat guld. 
Susanne Sinding 
30 11 83 84 

Stand Nr. 35 
Personlig og Spirituel udvikling 
Healing, Energiopdatering, Clair-
voyant-coaching, Ny Tids Energi, 
Stress coaching. 
Teis Jensen 
51 21 15 48 
www.teisjensen.dk 

Stand Nr. 36 
Svanevinger 
Kanal Healing 
Budskaber fra mestrene 
 
Grethe Hansen 
41 24 60 12 
www.svanevinger.dk 

Stand Nr. 37 
Livslys 
Sten, Krystaller, Figurer 
 
Ole Bajsen 
26 16 92 24 
www.livslys.dk/Klinikken 
fotos.html 

Stand Nr. 38 
Rosenmetoden  
Rosenterapeut 
Lad kroppen tale når ord ikke er 
nok. 
Tove Nielsen 
26 16 92 24 
www.tovesmassage.dk 

http://www.nythelbred.dk/
http://www.livetsskole.info/
http://www.livsvejviser.dk/
http://www.hannehaand.dk/
http://www.bowtechvejle.dk/
http://www.galinasaikova.com/
http://www.rebekkalassesen.com/
http://www.teisjensen.dk/
http://www.svanevinger.dk/
http://www.livslys.dk/Klinikken%20fotos.html
http://www.livslys.dk/Klinikken%20fotos.html
http://www.tovesmassage.dk/


Udstillere 
Stand Nr. 39-A 
Ny Tids Healing 
Kanalisering: Clairvoyance, 
Healing, Vejledning fra 
Ærkeenglene. 
Janne Angla Dana Thisted 
29 28 93 95 
www.da-dk.facebook.com/nytidshealing 

Stand Nr. 39-B 
Klinik Frydensbjerg 
Kanalisering: Clairvoyance, 
Healing, Vejledning fra 
Ærkeenglene. 
Gitte Frydensbjerg 
50 50 73 64  
www.da-dk.facebook.com/KlinikFrydensbjerg 

Stand Nr. 40 
Balancehuset 
Healing - Æterisk indgreb- klarsyn-
afdøde kontakter 
 
Nancy Fensman  
51 32 64 30 

www.balancehuset-vejen.dk 

Stand Nr. 41 
Lotushjerte Center  
Healing med Englene. 
Information om kurser såvel 
healing, hypnose og regression.  
Rick Modlock 
31 13 34 51 
www.lotushjerte-vejle.dk 

Stand Nr. 42 
Kanaliserede Budskaber  
Kanalisering, 
Personlig kanalisering 
 
Britt Wackerhausen  
28 43 75 22 
www.briwac.dk 

Stand Nr. 43 
Ca´Luna 
Feng Shui rådgivning, lægge tarotkort og sælge Feng 
Shui artikler, Clairvoyant, håndlæsning. 
Peer Kim Boeriis 
Maianne L. Petersen 
26 39 60 88 
www.caluna.dk 

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

Stand Nr. 45 
THW-art  
Kanalisering af Personlige 
sjælsbilleder 
Tonny H. Westergaard 
51 35 70 60  
https://da-dk.facebook.com/THW-
Art-192230244781/   

Stand Nr. 46 
Helseværkstedet 
Stresshåndtering, Særligt Sensitiv, 
Drømmegruppe, Sjælsmeditation, 
Terapi 
Grethe Lindholm Pedersen 
26 24 06 47 
www.helsevaerkstedet.dk 

Stand Nr. 47 
KK Healing og Terapi 
D-Tox udrensning, Basisk kaffe, 
Smagsprøver på Rochester Ginger 
– ingefærdrik.  
Karen Knudsen 
26 70 39 76 
www.kkhealing.net 

Stand Nr. 48 

 
Salg af Infrarød Sauna 
Thomas Jensen 
52 88 87 79 
www.ir-sauna.dk 

Stand Nr. 49 
Heart Spirit Luna Elvstrøm 
 
 
 
Luna Elvstrøm 
22 48 20 84 
www.heart-spirit.com  

https://da-dk.facebook.com/klinikfrydensbjerg/photos/a.512982522108295.1073741825.512981242108423/512988565441024/?type=3&source=11
http://www.da-dk.facebook.com/nytidshealing
http://www.da-dk.facebook.com/KlinikFrydensbjerg
http://www.balancehuset-vejen.dk/
http://www.lotushjerte-vejle.dk/
http://www.briwac.dk/
http://www.caluna.dk/
http://www.astro-design.dk/
https://da-dk.facebook.com/THW-Art-192230244781/
https://da-dk.facebook.com/THW-Art-192230244781/
http://www.helsevaerkstedet.dk/
http://www.kkhealing.net/
http://www.ir-sauna.dk/
http://www.heart-spirit.com/


Udstillere 
Stand Nr. 50 
Lykkehus 
Meditation, healende energi-
opbygning og mindfulness væren – 
bevidsthed om din indre fred.  
Peter Lykkehus 
29 46 24 21 
www.lykkehus.eu  

Stand Nr. 51  
TF - Clairvoyance/Medieskab 
Clairvoyance og medieskab - med 
en unik tilgang til den åndelige 
verden. Håndlæser.  
Trine Friis 
Sverige 
Tlf.: 0046 763 145 435 

Stand Nr. 52 
Narconon Arresøhøj 
Medicinfri 
misbrugsbehandling/ 
afgiftning samt Life Skills træning. 
Mette Andreasen 
70 60 60 03 
www.narconon-arresøhøj.dk  

Stand Nr. 53-54 
LytTilJesus.dk 
Smerter i livet – fysisk eller 
psykisk. Hos os bliver der sat 
fokus på det guddommelige. 
Andreas Slot-Henriksen 
40 84 20 74 
www.LytTilJesus.dk 

Stand Nr. 55 
Den sønderjyske Krystalhandler 
Krystalhealing, samtale og 
chakrarensning. 
 
 
Ann Berit Petersen 
22 32 66 75 

Stand Nr. 56 
Mette Oxholm 
Clairvoyance – Bevidstgør, 
hjælper og guider dig. Healing - 
Understøtter processen. 
Mette Oxholm 
31 20 10 04 
www.metteoxholm.dk 

Stand Nr. 57  
Karin Fogtmann  
Lyd terapeut 
Klangskåle og vokal healing. 
 
Karin Fogtmann  
25 75 00 69 

www.karinfogtmann.dk 

Stand Nr. 58 
Sjælsmusik 
Få komponeret din helt egen 
healingmusik som udtrykker 
sjælens vibrationer. 
Poul Vinther 
21 75 76 69 
www.poulvinther.dk  

Stand Nr. 59 
Heilpraktikken 
Irisanalyse, stresscoaching og det 
sunde vand 
 
Ann Zophie Bonhjem 
75 54 02 33 
www.heilpraktikken.dk  

Stand G-01 
Billedkunstner 
Spirituel Billedkunst som skaber 
forbindelse til Hjerte og Sjæl. 
Personligt Sjæls Billeder. 
Zanna Sangye 
28 30 50 61 
www.zan-art.dk 

Stand G-02 
Bergljot  
Tegninger, tryk og enkelte 
malerier. 
 
Nik Okkels 
52 65 26 26 
www.digitalmuseum.dk  

Stand G-03 
Sister Unika 
Smykker, Kashmir 
 
 
Maibritt Bergmann 
24 80 29 80 
www.sisterunika.dk 

 

http://www.lykkehus.eu/
http://www.narconon-arresøhøj.dk/
http://www.lyttiljesus.dk/
http://www.metteoxholm.dk/
http://www.karinfogtmann.dk/
http://www.poulvinther.dk/
http://www.heilpraktikken.dk/
http://www.zan-art.dk/
http://www.digitalmuseum.dk/
http://www.sisterunika.dk/


  

 

 



  


