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Kære gæster - så er vi på den igen. DET ER MESSETID:
På trods af mange andre arrangementer denne
weekend (krop, sind og ånd messe i Ålborg,
Livsstilmesse i Aarhus og andre lokale ting) håber vi der
igen kommer mange gæster til messen i Vejle. Sidste år
deltog 735 gæster.
I hvert fald gør I udstillere, hvad I kan for at gøre Vejle
Helsemesse sjov og interessant.
Vi er i år en god blanding af gamle og nye, tarot og håndlæsning, clairvoyance og
klarsyn, udrensning, englebeskeder, salg af produkter og meget andet. Der er planlagt
21 foredrag og 2 workshop.
Så kære gæster - gå på opdagelse i denne vidunderlige verden og få nogle fantastiske
oplevelser med hjem.
Der vil selvfølgelig også være noget dejligt mad på messen. Madmor Jette har
sammensat noget for enhver smag. Men kan anbefale hendes hjemmelavede
æblekage. Det er bare moms.
Velkommen til en forrygende weekend.
Karen, Energien i Centrum

Workshop i RUM 3
Lørdag - kl. 11:00 - 11:45
Luna Elvstrøm
www.heart-spirit.com
KANALISERING
Den energi som jeg er kanal for, er en fælles energi af alle som er
tilstede.
Ikke blot den fysiske tilstedeværelse, men også din sjælsenergi. Kanaliseringen er
bygget op omkring spørgsmål, da det at formulere et specifikt spørgsmål er første
skridt på vejen til, at give dig selv lov til at modtage et svar. En workshop, hvor du får
redskaber til at arbejde med dit kendskab til dig selv og din håndtering af din
nuværende livssituation.
Nu er det ikke kun mig der kanaliserer, så når du er klar til det, bliver du også kastet ud
i at bruge dine evner.
Søndag - kl. 11:00 - 11:45
Erika Herløv Hansen
www.erikahansen.com
Hvad kan man bruge en håndlæsning til og demo af
Blindtegninger
Erika fortæller om håndlæsning og hvad man kan bruge dem til.
Samt giver en demonstration af blindtegninger blandt publikummet.

Foredrag
Lørdag – RUM 1
10:30 til 11:15 - Ulla Lindholm Pedersen - Sensitivitet og Arbejdsliv
11:30 til 12:15 - Lisbeth Hansen - Hvad er energier?
12:30 til 13:15 - Mikkel Spøer- FRANK Kanaliseret – Få svar på dine spørgsmål
13:30 til 14:15 - Lyt til Jesus - Forbønnens enorme kraft
14:30 til 15:15 - Bo Boilesens - Hvem var Martinus og hvad er Det Tredie Testamente?

Lørdag – RUM 2
10:30 til 11:15 - Nik Okkels - Bergljot
11:30 til 12:15 - Ingeborg Hjortsballe - Engleterapi - Oplev magiske forvandlingsprocessor
12:30 til 13:15 - Anette Ravn - Den indre rengøring
13:30 til 14:15 - Bjarne Hansen - Budskaber til dig
14:30 til 15:15 - Henning - Ny energi festival. Vejles nye spirituelle sommerfestival
15:00 til 15:45 - Nancy Fensman - Klarsyn-kontakt til afdøde

Søndag – RUM 1
10:30 til 11:15 - Grethe Lindholm - Særlig Sensitiv - hvad så?
11:30 til 12:15 - Merise McDowall - Krystaller - fremtidens powertool
12:30 til 13:15 - Chalotte Jørgensen - Klarsyn
13:30 til 14:15 - Jens Jørgen Nielsen - Angst, Fobi og indre uro, og Meta-sundhed
14:30 til 15:15 - Ingeborg Hjortsballe - Få beskeder fra Englene

Søndag – RUM 2
10:30 til 11:15 - Lea Philip - Få mere magi i hverdagen
11:30 til 12:15 - Galina Saikova - Manifestation i din hverdag
12:30 til 13:15 - Stjerneblomsten - Det lille barns væsen 0-7 år
13:30 til 14:15 - Hanne Pedersen - Mindful Living, mindfulness i hverdagen
14:30 til 15:15 - Luna Elvstrøm - Heart Spirit forløb bliv din egen healer, clairvoyant og vejleder

Stand Nr. 46
RUM 1
Lørdag den 4.
Kl. 10:30 - 11:15
Ulla Lindholm Pedersen
bylindholm.dk
Sensitivitet og Arbejdsliv
Psykolog og forsker Elaine Aron, beskriver det
sensitive karaktertræk som ekstra sårbare
overfor stress og arbejdspres. Men hvad
skyldes det alt samme. Er samfundet blevet
mere presset? Eller er der kommet flere
senstive mennesker?
Ulla Lindholm driver virksomheden By
Lindholm- coaching for særligt sensitive,
fortælle her om senstive mennesker og deres
styrker. Samt hvordan man som sensitiv kan
komme til at trives bedre i arbejdslivet. Ulla
tager udgangspunkt i sin egen historie, og
hvordan denne har ført hende til et arbejdsliv
med mere glæde og trivsel.
Kom og få inspiration og ideer til at finde et
arbejdsliv fyldt med livsglæde og trivsel. Et
arbejdsliv hvor du arbejder ud fra dine
livsværdier og dit kald i arbejdslivet.
Ulla Lindholm, har i 2013 skrevet speciale om
sensitivitet og arbejdsliv på DPU i Aarhus.

Stand Nr. 58
RUM 1
Lørdag den 4.
Kl. 12:30 - 13:15
Mikkel Spøer
Spøer-Coaching.dk
FRANK Kanaliseret – Få svar
på dine spørgsmål
Kunne du tænke dig at opleve en
kanalisering?
Under dette foredrag “tuner” jeg min
bevidsthed til at inkludere mere end min
egen, og du kan stille spørgsmål til hvad-somhelst.
Jeg går i en trance lignende tilstand, hvor jeg
får forbindelse til en gruppe-bevidsthed, der
kalder sig FRANK.
FRANK har en god fornemmelse for hvad der
sker i vores liv og kan derfor komme med
indsigter du måske ikke selv havde set.
De anser sig selv for at være “nede på
jorden”, og kan give praktiske individuelle
svar til dig og generelle budskaber til
gruppen.
De starter typisk ud med et budskab til
tilhørerne. Derefter er der mulighed for at
stille spørgsmål til dem, der ønsker det.

Stand Nr. 05
RUM 1
Lørdag den 4.
Kl. 11:30 - 12:15
Lisbeth Hansen

Stand Nr. 57
RUM 1
Lørdag den 4.
Kl. 13.30 - 14.15

urtelisbeth.wixsite.com/urtelisbeth
Hvad er energier?
Jeg vil komme omkring vores krops energier
og energiubalancer, energier mennesker
imellem, beskyttelse af egen energi,
påvirkning af energi aflejringer i ting og rum,
energi fra afdøde, moder jords energi, planter
og stens energi.

LytTilJesus.dk
Forbønnens enorme kraft.
Det kører konstant på nettet og i TV.
Helbredelser ved bøn - både afprøvet med
stor success af stuntmanden Lasse Spang
Olsen og af adskillige andre! Kom og hør om
Guds kraft samt om, hvorfor forbøn er så
effektivt, for det lyder næsten for underligt,
uforklarligt og nærmest “for småtosser”…
med andre ord - "det lyder næsten for godt til
at være sandt", men miraklerne sker faktisk i
hobetal når vi ikke bare søger en Gud, men
når vi går til Jesus Kristus - Messias.

Stand Nr. 18
RUM 1
Lørdag den 4.
Kl. 14.30 - 15.15
Bo Boilesens
livetsskole.info
Hvem var Martinus og hvad
er Det Tredie Testamente?
En enestående begivenhed er indtruffet i vor
tid!
Bibelens to testamenter - Det gamle og Det
Nye - er blevet udvidet med et tredie.
Kristendommens kærlighedsbudskab har med
dette Det Tredie Testamente fået den
virkelighedsforankring, som det hidtil har
manglet. Svaret på de evige spørgsmål løsningen på selve livets gåde, udødeligheden
og Guds eksistens - forklares her logisk og
videnskabeligt. Guds veje er ikke længere
uransagelige! Alle verdensreligioners
kærlighedsbudskab bliver dermed forankret i
virkeligheden. Nogle af Martinus kosmiske
symboler forklares ved foredraget.

Stand 11

Stand G-02
RUM 2
Lørdag den 4.
Kl. 10.30 - 11.15
Nik Okkels
digitalmuseum.dk
Bergljot
Et multimedieforedrag om malerinden
Bergljot Bjørnson Okkels. v/Nik Okkels.
Bergljot, hendes liv og virke belyses gennem
hendes egne arbejder - suppleret med
kommentarer og videoklip.
For at give plads til tilhørerens egne
refleksioner vil der underforedraget være
perioder uden kommentarer, hvor billederne
fremvises med musikledsagelse og citater fra
religiøse og spirituelle kilder.
Stand Nr. 09
RUM 2
Lørdag den 4.
Kl. 11.30 - 12.15
Ingeborg Hjortsballe
den6sans-vejle.dk
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, Metasundhed, regression,
Ho'oponopono m.m.

Stand Nr. 17
RUM 2
Lørdag den 4.
Kl. 12.30 - 13.15
Anette Ravn
anetteravn.dk
Den indre rengøring
Vi er alle forpligtede til at gøre et indre stykke
arbejde, både for vores egen og andres skyld.
Vi skal være til at holde ud for os selv og
andre.
Dette arbejde kan gøres på mange forskellige
måder.
Den gængse vej er ord. Men der er andre
kreative veje, vi også kan gå for at blive
klogere på os selv og livet, andre svar at
finde, der handler om kreativitet og
langsommelighed.
Kom og hør, hvordan arbejdet med
kunstterapi, drømme og meditation er en af
måderne til at lære sig selv og sine
skyggesider at kende.
Stand Nr. 15
RUM 2
Lørdag den 4.
Kl. 13.30 - 14.15
Bjarne Hansen
egernsbo.dk
Budskaber til dig
Hvordan bliver 2017 for dig?

Stand Nr. 12
RUM 2
Lørdag den 4.
Kl. 14.30 - 15.15
Henning Lauridsen
Ny energi festival. Vejles nye
spirituelle sommerfestival
For to år siden fik vi, Henning og Luna, en idé.
Her i foredraget vil vi gerne fortælle om,
hvordan vi har afholdt to festivaler og den
der kommer her til sommer.
4 dage, hvor vi sammen tør stille spørgsmål til
den nye tid og har mod til at besvare dem.
Hvor vi er modige, gør ting på en ny måde og
lever ideer ud. Alt sammen med et ønske om
at gøre jorden til et endnu kærligere sted.
TIL HVEM: En festival for spirituelle
udøvere/behandlere, der vil udforske den nye
måde at gøre tingene på.
HVORDAN: En Non-profit Festival Alle
praktiske opgaver udføres af deltager.
Overnatning i eget telt/campingvogn, Under
åben himmel. Fælles spisning. Der er også
mulighed for at give individuelle behandlinger
til deltagerne.
HVORFOR: Vi har lyst l at skabe et rum, hvor
mennesker får lyst at give. Et rum hvor nye
redskaber og behandlingsteknikker kan
afprøves og udforskes på mennesker, der
ønsker at være med til at udvikle den nye tids
bevidsthed. Et rum hvor vi sammen kan stille
spørgsmålene: Hvad er det nye? Hvor er vi på
vej hen og tør vi være i tom- rummet, hvor vi
ikke helt ved, hvad der sker.
Følg festivalen på Facebook: Ny Energi
Festival.

Vejle Helsemesse
Domus ved Sønderåen 1
7100 Vejle
Energien i Centrum
D. 3/3 og 4/3 2018

Stand Nr. 40
RUM 2
Lørdag den 4.
Kl. 15.30 - 16.15
Nancy Fensman
balancehuset-vejen.dk
Klarsyn-kontakt til afdøde
Et mediums rolle er at kontakte de afdødes
sjæle, som nu er i de astrale eller åndelig
verden. Mediet gør som regel dette på vegne
af nogle, som har mistet en, de stod nær.
Kontakt mellem nære kan være til stor trøst.
Fx kan den afdøde have været for syg til at
udtrykke sine følelser eller til at sige " farvel",
og familien har måske heller ikke haft
mulighed for at tage endelig afsked. Det er en
god lejlighed for begge til at få løst op for
tingene og klaret uløst problemer.
En afdødes ånd kan forekomme mediet så
levende, som om vedkommende var i det
samme rum. Eller mediet kan fornemme
personen så klart, at han/hun kan give en
realistisk beskrivelse af personen. Mediet kan
også have en dialog med ånden.

KK Healing
og Terapi

Løvenørnsgade 9
8700 Horsens

Stand Nr. 46
RUM 1
Søndag den 5.
Kl. 10:30 - 11:15
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. 23
RUM 1
Søndag den 5.
Kl. 11:30 - 12:15
Merise McDowall
merise-mcdowall.com
Krystaller - fremtidens
powertool
De fleste har hørt om krystalhealing og
kender til det at have en krystal i lommen
eller i sit hjem. Nogle kender også til
krystallers healende virkning i fx olie. Men
vidste du, at healing kun udgør en del af det,
du kan bruge krystallerne til?
Vi står på tærsklen til en tid, hvor krystallerne
kommer til at spille en afgørende rolle på det
sundhedsfaglige område, vores personlige og
sjælelige udvikling samt dyrenes og planetens
udvikling.
Lysarbejdere alle steder har en opgave med
at løfte mennesker og planeten op i en højere
vibration og ind i nye dimensioner. Krystaller
er det redskab, som skal bruges til bl.a. at
holde fokus, videregive viden, sikre
manifestation, forstærke intention, skabe
kontakt og aktivere DNA.
Nu bliver der brug for flere og flere
mennesker, som har et indgående kendskab
til krystaller, for tiden er inde til at anvende
krystallernes fulde potentiale og kraft til et
højere formål.

Horsens Helsemesse
Lindvigsvej 4
8700 Horsens
Energien i Centrum
D. 2/9 og 3/9 2017

Stand Nr. 27
RUM 1
Søndag den 5.
Kl. 12:30 - 13:15
Chalotte Jørgensen
soulcoaching.dk
Klarsyn
Kom til dette klarsyn, hvor Chalotte vil
demonstrere, hvordan hun arbejder sammen
med den åndelige verden som clairvoyant og
kanal for afdøde.
Chalotte er anderkendt for sin præcise måde
at arbejde på og arbejder med en stærk
healingende energi.
Der er mulighed for efterfølgende at stille
spørgsmål til Charlotte om hendes arbejde på
stand 27.
Gå ikke glip af dette fantastiske klarsyn i
selskab med ånderne!
Stand Nr. 14
RUM 1
Søndag den 5.
Kl. 13:30 - 14:15
Jens Jørgen Nielsen
meta-sundhed.dk
Angst, Fobi og indre uro, og Meta-sundhed
Jeg vil gennem eksempler anskueliggøre hvad
det er der gør at din tilværelse pludselig
vælter, uden du måske kan se nogen særlig
grund til det, og hvordan jeg med Tankefelt
terapi kan få rettet op på den ubalance som
er opstået. Jeg har i nogle år arbejdet med
dette effektive ”værktøj” og hjulpet mange
med at få ro på deres liv, så de med den
fornuftige del af hjernen kan tage objektiv
stilling til hvad de har lyst til i stedet for at
være styret af en underliggende
modvilje/angst for hvad der kan ske. Bliver
der tid vil jeg beskrive hvad Meta-sundhed er.
En alternativ måde at anskue sygdomme på,
der har sin rod i urbiologien. Man kan også
kalde det cellehukommelse, som er udenfor
vores fornuftige hjernes kontrol. Som
resultatet af ubalancerne opstår der
symptomer, der kan tolkes og forstås.

Stand Nr. 09
RUM 1
Søndag den 5.
Kl. 14:30 - 15:15
Ingeborg Hjortsballe
den6sans-vejle.dk
Få beskeder fra Englene
Ingeborg 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
Stand Nr. 58
RUM 2
Søndag den 5.
Kl. 10.30 - 11.15
Lea Philip
LeaPhilip.dk
Få mere magi i hverdagen
Vi er alle hver i sær unikke og har hver i sær
vores særpræg, vores styrker, kompetencer
og MAGI. Vi er alle forskellige og kan hver i
sær bidrag med forskellige ting til hinanden.
Dog er der mange, der har mistet deres viden
om, at de er magiske, unikke og fantastiske.
Det kan være du har fået af vide gang på gang
“du skal ikke tro du er noget”, eller “du fylder
for meget” og lige så stille har du lagt låg på
det, der er DIG. Pakket det langt væk, så ikke
engang du selv ved det er der, eller hvor det
er.
Her har du mulighed for at genfinde den side
af dig, der VED du er MAGISK, der VED, at du
kan skabe lige præcis det liv du gerne vil.
Hvis du ved, at ALT ER MULIGT, så er dette
foredrag til dig. Også selvom det ligger dybt
gemt i dig og du nogen gange ikke tør tror på
det.
Vi vil lege med forskellige værktøjer, kigge på
det, der begrænser os og frigive alt det, der
er muligt for at åbne op for magien du ER.

Stand Nr. 32
RUM 2
Søndag den 5.
Kl. 11.30 - 12.15
Galina Saikova
galinasaikova.com
Manifestation i din hverdag
Vi er skabere af vores liv. Du skaber ud fra din
bevidstheds umådelige skaberkraft. Ud fra en
sund forbindelse til den vi er, kan vi skabe de
utroligste ting, i harmoni med os selv og i
samhørighed med omverden.
Dette foredrag kan vise dig vejen til at skabe
et liv med sunde relationer, hjerte
forbindelse og praktisk formål og retning. Få
skabt en sand forståelse for hvad
Manifestation er, samt modtag hjælp fra
guiderne til at komme et skridt tættere på
det sande udgangspunkt, ud fra hvilket du
manifesterer i dit liv.
Stand Nr. 08
RUM 2
Søndag den 5.
Kl. 12.30 - 13.15

stjerneblomsten.dk
Det lille barns væsen 0-7 år
Ud fra en antroposofisk vinkel. (Rudolf
Steiner) V. Sophia Sunde Legind
Hvor kommer vi fra ? Hvor skal vi hen? Hvad
er det væsentligste for barnet 0-7 år, hvordan
giver vi barnet de bedste
udviklingsmuligheder?
Rytme, Sansning og Efterligning.

Stand Nr. 57
RUM 2
Søndag den 5.
Kl. 13.30 - 14.15
Hanne Pedersen
heartandpower.dk
Mindful Living, mindfulness
i hverdagen
Kender du fornemmelsen af, at livet suser af
sted med dig. Der er gang i 1000 ting som du
halsende prøver på at følge med i og
indhente. Det er som om, du altid er lidt
bagefter. Du når aldrig at være med helt
forrest og selv vælge retningen i dit liv. Livet
styrer dig frem for, at du styrer livet. Du har
det som om du bevæger dig igennem livet
med autopiloten tændt. Det der er lettest for
dig at gøre som du plejer.
Mindful Living, mindfulness i hverdagen,
bringer dig tilbage helt forrest i livets retning
og hjælpe dig med, at dit sind bliver mindet
om dine drømme, at du selv bliver husket.
Ved Mindful Living, trænes bevidst nærvær
ved Meditation, Mindbreaks, vitaliserende
Mindset, mindful Motion og spirituel,
holistisk Bevidsthed.
Mindful Living, lærer os at se det ualmindelig
smukke, i det helt almindelige i vores liv, når
vi bare kikker rigtig godt efter.
Mindfulness meditation på åndedrættet,
gående mindfulness, opmærksomhedslygte
er nogle af de Mindful Living øvelser spirituel
bevidsthedsterapeut Hanne Pedersen
demonstrerer.
Hanne Pedersen fra HeartandPower - for
hjertepionerer og lykkeerobrere, fordi du er
noget ganske særligt - underviser i
mindfulness i hverdagen, vegetarisk
madlavning og HjertePower BOOST dit
overskud samt hun giver personlig vejledning
og terapi både ved personligt møde og
online.

Stand Nr. 12
RUM 2
Søndag den 5.
Kl. 14.30 - 15.15
Luna Elvstrøm
heart-spirit.com
Heart Spirit forløb bliv din
egen healer, clairvoyant og vejleder.
Foredraget indeholder meditation hvor du
møder dit Højere Selv og en beskrivelse af
hvordan denne måde at arbejde på kan være
en genvej for dig til det liv du ønsker.
Gennem dybdegående coaching, bliver du
vejledt i at leve dit liv i overensstemmelse
med dine inderste overbevisninger.
I et Heart-Spirit forløb bruges DEVA
vejledning, hvor du på kort tid arbejder med
gamle følelser, mønstre og overbevisninger,
der ubevidst forhindre dig i at leve fuldt ud.
Du bliver guidet i at føre slagets gang gennem
hele processen. Ved hjælp af samtaler og
meditative drømmerejser, får du dermed selv
skabt et billede af hvad du skal arbejde med,
for at kunne leve dit liv ultimativt og udnytte
dine potentialer.
Et normalt forløb er 4 sessioner á 3 timer pr.
gang, som fordeles efter dit valg med max. en
uge imellem hver session. Efter din første
forløbsrække kan du tage enkeltsessioner.
Gennem forløbet bruger vi et begreb, vi
kalder dit Højere Selv. Det er den del af dig,
som du via Heart-Spirit forløbet kommer i
kontakt med og som fungerer som din
hjælper på dine drømmerejser.
Dit Højere Selv kender din historie, tilgiver
alt, forstår alt, ved alt, gennemskuer alt og
ved, hvad der er godt for dig. Når du kommer
i kontakt med dit Højere Selv, kan det hjælpe
dig på mange måder.
Det kan hjælpe med at træffe de rigtige
beslutninger i dit liv, til at få en følelsesmæssig og analytisk forståelse af de
handlemønstre, du er kørt fast i, til at frigøre
dig fra fortiden og til at finde grunden til,
hvorfor du har udfordringer, der begrænser
dig i dit liv.

Galleri
Zanna Sangye
www.zan-art.dk
28 30 50 61

Nik Okkels udstiller billeder
af Bergljot Bjornson Okkels
www.digitalmuseum.dk
52 65 26 26

Søs Jensen
20 87 61 58

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

Cafe-Stedet er lavet i en gennemført
genbrugsstil, med mormorporcelæn og
mormorduge.
Stedet kommer til at danne rammen om de
mange arrangementer, der afholdes i helseSTEDET.net, hvor der løbende holdes
foredrag, meditationsaftener og
behandlerdage, ud over at cafeen holder
åbent hver dag, hvor der kan købes salater,
hjemmebagt brød, smoothies og lækre
kager. Som en specialitet er det muligt at få
basisk kaffe, ingefærshots og andre lækre
ting.
Løvenørnsgade 9, 8700 Horsens

Standplan

Udstillere
Stand Nr. 01-03
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. 05
Urte Lisbeth
Personlige urteteer der arbejder
med både det psykiske og fysiske.
Lisbeth Hansen
28 86 83 24
www.urtelisbeth.wixsite.com/urtelisbeth
Stand Nr. 08
Vuggestue og Børnehave
Få et sanseindtryk, stemning og billede af vores
hverdag og en god sank.
Stjerneblomsten
61 70 46 71
www.stjerneblomsten.dk
Stand Nr. 10
KK Healing og Terapi
Smagsprøver på Rochester Ginger
– ingefærdrik.
Karen Knudsen
26 70 39 76
www.kkhealing.net
Stand Nr. 12
Heart Spirit
Smagsprøver på et heart spirit
forløb. Samtale om ny energi
festival sommeren 2017
Luna Elvstrøm
22 48 20 84
www.heart-spirit.com
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

Stand Nr. 04
Astrid Munck og Sandserier
Spirituel glaskunst og smykker.
Astrid Munck
21 44 57 18
info@astridmunck.dk
www.astridmunck.dk
Stand Nr. 06
Stjernestøv
Salg af madonnaer, englekort og
gamle figurer.
clairvoyance.
Kristiane Bendorff & Shela Fozzi
61 39 48 33
www.stjernestoevribe.dk
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. 11
KK Healing og Terapi
D-Tox udrensning
Basisk kaffe
Arne Møller Rasmussen
26 70 39 76
www.kkhealing.net
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. 15
Egernsbo
Numerologi. Få en smagsprøve på
din sjæls tal. Hånden på hjertet på
1 til 22, og du får svar.
Bjarne Hansen
29 85 49 25
www.egernsbo.dk

Udstillere
Stand Nr. 16
Healer
Vitaminer og mineraler
Medicinforgiftning

Per Holm
23 69 78 05
Stand Nr. 18
Livets Skole i åndsvidenskab
Det Tredie Testamente, Martinus
åndsvidenskab – alkærlighedens
videnskab.
Bo Boilesen
20 15 78 11
www.livetsskole.info
Stand Nr. 20
Life Wave
Uafhængig distributor.
Salg af Live Wave plastre.

Birgitte Kræmer
28 29 97 26
Stand Nr. 22
Energetix
Magnetsmykker.

Ulla og Børge Christensen
75 50 48 40
Stand Nr. 24
ALKYMEA
Alkymea’s produkter baseret
på naturlige olier og planteudtræk
Johanna Borg
76 41 07 37
www.vejle-yoga.dk
Stand Nr. 26
Aamann Booking
Rådgivning og vejledning via tarotoplæg

Dorthe Aamann
60 18 79 12

Stand Nr. 17
Anette Ravn
Prøvebehandling på kunstterapi,
drømmetydning og meditation
Anette Ravn
51 22 20 81
www.anetteravn.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. 21
Staudeengen
ARONIA produkter, Rig på vitaminer, mineraler og antioxidanter.
Styrker immunforsvaret.
Hanne Rasmussen
61 54 84 85
www.staudeengen.dk
Stand Nr. 23
En verden af krystaller
Krystaluddannelse og krystalkurser
Rejser og retræter. Find dine kerneværdier. NYT: Krystalforeningen.
Merise McDowall
20 72 75 78
www.merise-mcdowall.com
Stand Nr. 25
Odense Håndlæser Skole
Håndlæsning og Blindtegningskurser
Erika Herløv Hansen
40 37 54 30
www.erikahansen.com
Stand Nr. 27
Soulcoaching
Spirituel vejledning, clairvoyance,
afdøde kontakt, foredrag
kanalisering & healing
Chalotte Jørgensen
28 34 32 37
www.soulcoaching.dk

Udstillere
Stand Nr. 28
I kærlighedens lys
Personal power healing,
Aura clairvoyance,
Reiki healing,
Palle Baldal
23 93 84 15
www.ikaerlighedenslys.dk
Stand Nr. 30
Hannehaand
Håndlæsning

Hanne Eskebjerg
20 14 48 51
www.hannehaand.dk
Stand Nr. 32
GalinaSaikova.com
Holistisk Energiarbejde, Spirituelle
forløb, kurser og rejser – Støtte til
din balanceret udfoldelse i livet.
Galina Saikova
42 15 17 37
www.galinasaikova.com
Stand Nr. 34
Hjerterum
Healing, clairvoyance, afdøde
kontakt, mandalategninger med
tolkning, tarot og englekort
Gitte Vedsted Rasmussen
22 45 41 67
www.gittevedsted.dk
Stand Nr. 36
Lone Matine
Clairvoyance - Medie - Reiki healer
- Hypnoterapeut
Lone Matine
22 91 09 46
www.lonematine.dk
Stand Nr. 38
Klinik-Kirsten
Klangmassage, Reikihealing og
salg af ikoner.

Kirsten Warburg
26 27 02 85

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
40 11 75 73
www.livsvejviser.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. 33
I kærlighedens lys
Reiki healing, Stenformation, Soul
body fusion
Sussan Jelena Baldal
23 93 84 15
www.ikaerlighedenslys.dk
Stand Nr. 35
Livsstjernen
Håndlæsning, blindtegning.

Vibeke Poulsen
51 51 57 16
www.livsstjernen.dk
Stand Nr. 37
Det spirituelle center i Horsens
Salg af sten og krystaller. Uddannelser, sessioner (clairvoyance,
healing, livsformål), workshops.
Lene Oddershede
28 14 91 39
www.leneoddershede.dk
Stand Nr. 39
Klinik Bonde-rosen
Rosenmetoden - respektfuld
berøring, der skaber bro mellem
krop, følelser og bevidsthed
Catrine Sofia Bonde
20 73 62 42
www.bonde-rosen.dk

Udstillere
Stand Nr. 39
Rosenmetoden
Kroppens vej til fysisk afspænding
og følelsesmæssig indsigt.

Stand Nr. 40
Balancehuset
Healing - Æterisk indgreb- klarsynafdøde kontakter

Tove Nielsen
24 47 63 99
www.kroppens-vej.net
Stand Nr. 41
Michaël Massage
Massage, healing og figurer.

Nancy Fensman
51 32 64 30
www.balancehuset-vejen.dk
Stand Nr. 42
Kanaliserede Budskaber
Kanalisering,
Personlig kanalisering

Gijs van Hoodiowk
+31 (0) 611 748 100
www.michaelmassage.nl
Stand Nr. 43
Future
Feng Shui rådgivning, lægge tarotkort og sælge Feng
Shui artikler, Clairvoyant, håndlæsning.

Britt Wackerhausen
28 43 75 22
www.briwac.dk
Stand Nr. 44
Ejnar’s healing
Healing

Peer Kim Boeriis
Maianne L. Petersen
26 39 60 88
Stand Nr. 45
THW-art
Billed clairvoyance. Kanalisering af
personlige sjælsmalerier. Spirituelle oliemalerier
Tonny H. Westergaard
51 35 70 60
da-dk.facebook.com/THW-Art-192230244781/
Stand Nr. 46
By Lindholm
Stresshåndtering, Særligt Sensitiv,
Drømmegruppe, Sjælsmeditation,
Terapi
Ulla Lindholm Pedersen
www.bylindholm.dk
Stand Nr. 47
GoStil
Slankeeksperter
Vi hjælper dig til et sikkert vægttab!
Paw Wackerhausen
60 38 32 75

Ejnar
23 37 67 06
Stand Nr. 46
Helseværkstedet
Stresshåndtering, Særligt Sensitiv,
Drømmegruppe, Sjælsmeditation,
Terapi
Grethe Lindholm Pedersen
26 24 06 47
www.helsevaerkstedet.dk
Stand Nr. 47
GoStil
Slankeeksperter
Vi hjælper dig til et sikkert vægttab!
Astrid Stabell
21 64 17 47
Stand Nr. 48
Hos Oona Galleri og Sundhed
Aroma Touch behandling med
doTERRA olier
Mariann Oona Petersen
50 44 65 66
www.hosoona.dk

Udstillere
Stand Nr. 49
Body-SDS
kropsterapi til
dig der ønsker det bedste. Prøvebehandlinger på dagen.
Addy K. Poulsen
40 88 43 42
www.krops-harmoni.dk
Stand Nr. 54-55
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. 57
HeartandPower
Mindful Living. Clairvoyant coaching, healing og regressionsterapi.
HjertePower kurser.
Hanne Pedersen
28 13 96 39
www.heartandpower.dk
Stand Nr. 58
FRANK Kanaliseret
Modtag personligt kanaliserede
budskaber fra en bevidsthed, der
kalder sig FRANK.
Mikkel Spøer
28 37 41 44
www.Spøer-Coaching.dk
Stand Nr. 60
Jordstråleinstituttet
Vi tilbyder jordstråle opmåling af
dit hus

Poul Erik Jensen
23 28 91 24
Stand G-02
Bergljot
Tegninger, tryk og enkelte malerier.
Nik Okkels
52 65 26 26
www.digitalmuseum.dk

Stand Nr. 50
Skov's Kranio-Sakral Terapi Healing, Kranio-Sakral Terapi

Hanne Brund Skov
28 73 23 90
www.skovkst.dk
Stand Nr. 56
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. 58
Energetic Transformations v. Lea
Philip
Få en skøn behandling, der åbner
op for mere af dig.
Lea Philip
25 21 66 62
www.Energetic-Transformations.dk
Stand Nr. 60
Jordstrålecentret
Vi tilbyder jordstråle opmåling af
dit hus

Kurt Bertelsen
40 17 42 59
Stand G-01
Spirituel Billedmager
Ikoner og Billeder som Skaber
forbindelse til Hjerte og Sjæl.
Personlige Kraftbilleder.
Zanna Sangye
28 30 50 61
www.zan-art.dk
Stand G-03
Billedkunstner
Intuitive spirituelle billeder, malerier og tegninger med healing
indeni.
Søs Jensen
20 87 61 58

HORSENS
HELSEMESSE
LØRDAG D. 2/9 Kl. 10-17
SØNDAG D. 3/9 Kl. 10-16
2017
75 STANDE - GALLERI - FOREDRAG - KONCERT

GRATIS
KONCERTER OG FOREDRAG
PÅ ENTRE BILLETTEN
ENTRE: 1DAG kr. 50,- / 2 DAGE kr. 60,-

www.energienicentrum.dk
Sønderbro Kulturhus, Lindvigsvej 4 – 8700 Horsens

Behandlingsformer på helse-STEDET.net












Access Bars
Allergibehandling
Bindevævsmassage
D-Tox Spa Udrensning
Emotionel forløsende
frihedsteknik, EFT
Energibevidstheds-terapi
Fysiologisk massage
Healing
Healingsmassage
Husrensning
Hypnoterapi
Håndlæsning


 Infrarød sauna

 Intuitiv healing













Klangmassage
Kostvejledning
Kropsterapi-massage
Meridianterapi
Mindfulness
NADA øreakupunktur
Psykoterapi
Reiki healing
Spirituel vejledning
Tankefelts Terapi
Triggerpunktsmassage
Zoneterapi

På helse-STEDET.net kan du se alle behandlingsformer og de
tilknyttede behandlere.

Nyhed i Nyhedskiosken

Køb adgang til 4 unikke magasiner:

Livsstil, Rejser, Gear
og Base Bolig
Køb alle 4 som
månedsabonnement

159,FOR KUN KR.

pr. mdr.*

Sådan får du masser af
spændende inspiration
og læsestof hver uge:
•
•
•
•
•

Har du allerede abonnement på ét dagblad på Nyhedskiosken,
har du fri adgang til de 4 magasiner.
Har du ikke Nyhedskiosken, så download den på App Store
eller Google Play.
Køb alle 4 som månedsabonnement, så får du hver måned
16 spændende magasiner for under kr. 10,- pr. stk.
4 magasiner – kan kun købes gennem iTunes og Google Play.
Du finder magasinet Rejser under Magasiner/Rejser i Nyhedskiosken
og de øvrige under menuen Magasiner/Bolig og Livsstil.

* Priser
af enkelt
udgaver:
*Priser
vedved
købkøb
af enkelt
udgaver:

Rejser
kr. 29,-Livsstil
Livsstil
kr. 19,- GEAR
GEAR
Base
Bolig
kr. 19,Rejser
kr. 29,kr. 19,kr. kr.
19,-19,- Base
Bolig
kr. 19,-

GET IT ON

Nyhedskiosken

