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4 You Aloe Vera
Stand nr. 60
Kjeld og Carin Simonsen og Else Øxenholt Laursen
Aloe vera fra Forever Living Products
www.4you-aloevera.dk

AE Behandling
Stand nr. 13
Agata El Daoud
Cupping/bindevævsmassage. 15 min cupping svarer til 1-2 timers massage. Alm. massage forøger
kredsløbet 60 gange, mens cupping massage forøger det 200 gange
www.aebehandling.dk

Akupunktur Mod Smerter
Stand nr. 63
Anne Mølgaard
RAB godkendt akupunktør. Behandler alle former for smerter, stress, hovedpine,
fordøjelsesproblemer, vægttab, allergi. Også til børn. Øreakupunktur, posturologi, kraniosakralterapi.
Prøvebehandlinger
www.akupunkturmodsmerter.dk

Amma-Danmark, Århus
Stand nr. 92
Lilian Varada Matthiesen
Amma er anerkendt over hele verden for sit omfattende hjælpearbejde. Har rådgivende status for FN.
Hun anerkender alle religioner og siger: Min religion er kærlighed. Bøger, musik, DVD'er, røgelse mm
www.amma-danmark.dk og www.embracing-theworld.org

Anatomia
Stand nr. 68
Jacob Juul
Myofascial Release er en behandlingsform, der løsner det spændte bindevæv, så muskler,
nervesignaler og blodgennemstrømning igen fungerer optimalt. Positive effekter - ingen smerter i
hele kroppen
www.anatomia.dk

Anitas Unikke Univers
Stand nr. 88
Anita H. Mikkelsen
Kurser & workshops for dig, der vil mere med livet. Salg af produkter: Englekort, bøger og
vaskenødder. Facebook: 'Anitas Unikke Univers'
www.anitasunikkeunivers.dk

AnsigtsRefleksTerapeut
Stand nr. 15
Helle Kortegaard
Ansigtsrefleksterapi og produkter
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Ansigtsyoga
Stand nr. 128 B
Susanne Dyhr
En naturlig metode til at ændre dit udseende og styrke dig mentalt. Ved at træne dit ansigt skrue
tiden tilbage og få et flot ansigtsløft. Samtidigt booster du dit overskud og reducerer stress
www.susannedyhr.com

Astrid Munck
Stand nr. 130
Astrid Munck Daverkosen
Spirituel glaskunst og smykker
www.astridmunck.dk

Astrologi & Coaching
Stand nr. 117
Kaj Larsen
Information om: Astrologi & coaching, terapeutisk astrologi, foredrag og kurser
www.astrologi-info.dk og www.astrologi-coaching.dk

Ayna
Stand nr. 23
Helle Rønn
Tarot er sjælens spejl. Kortene fortæller dig ikke noget, du ikke allerede ved. Men måske fortæller de
dig noget, du ikke har givet opmærksomhed
www.ayna.dk

Balipura Dk
Stand nr. 95
Rose Sofia Hollenbo
Til personer, der arbejder med sig selv og egen udvikling. Ved at spraye over auraen, inviteres egen
aura til at vibrere på samme frekvens som produktet og du får lettere ved transformation
www.rosesofia.dk

Bodysensestitute
Stand nr. 64
Karina Jørgensen og Pelle Birch Nielsen
Holistisk behandling af to eksperter inden for hvert sit område: Massage og mentoring givet i
sammenhæng. Bodysensestitute - fordi krop og sind hænger sammen. Kom og mærk på egen krop og
mød os begge

Bohemian Spirit Tarot
Stand nr. 31
Salima Veng
Tarotlæsning. Ønsker du svar på spørgsmål om fremtiden, kærlighed, job, tidligere liv eller personlig
udvikling? Jeg kan hjælpe dig med at finde svarene via tarotkortene
www.bohemianspirittarot.dk

Brahma Kumaris Århus
Stand nr. 3
Viggo Simonsen
Raja yoga meditation, positiv tænkning, stressfrit liv, gratis sjælshoroskoper
www.brahmakumaris.dk
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CBD - Bodycare
Stand nr. 131
Marianne Guldhammer
Smertelindring: kroniske smerter, akutte smerter og overbelastningsskader. Information samt salg af
CBD Cannabisolier & cremer. Information om Laserterapi & EMS elektronisk muskelstimulation
www.bodycareaarhus.dk

CBD-Care4you
Stand nr. 131
Tina Stålung
Cannabis olie, creme og masser af andre produkter. Kig forbi og se, smag, og føl hvad Cannabis/CBD
kan
www.CBD-Care4you.dk

Chakra Carla og Rosefine Wellness og Terapi
Stand nr. 80
Majbritt Rosefine Carla Bergmann
Vejledning i køb og brug af sten, krystaller og chakra smykker. Prøv en sten og krystal terapeutisk
behandling
www.chakracarla.dk og www.sisterunika.dk

Chøkolade
Stand nr. 1
Theo Ghnassia
Chøkolade er en BEAN TO BAR chokolade, lavet med kærlighed og RESPEKT. Håndlavet på Samsø.
Chøkolade er glade for at få sine kakaobønner transporteret over Atlanterhavet med en motorfri
sejlbåd
www.chøkolade.dk

Citykirken Aarhus
Stand nr. 81
Karin Kühl
Kristen frikirke, med bibelen som fundament for vores tro. Vi tror på en sand treenig Gud - Faderen,
Sønnen og Helligånden. Vi tror på, at Jesus Kristus døde på korset, og at han genopstod og lever i dag
www.ckirken.dk

Clairvoyant Healer
Stand nr. 25
Claus Nørgaard Hansen
Healing ved hjælp af clairvoyante evner

Clairvoyant Krystalkugle læsning
Stand nr. 12
Helle Charlotte Kjeldsen
Krystalkugle læsninger om fortid, nutid og fremtid
www.hc-kjeldsen.dk

Clairvoyant Medium
Stand nr. 9
Christian Viborg
Clairvoyant Medium Christian Viborg og Eghon Engelund. Tilbyder clairvoyance med fokus på dig.
Christian og Eghon arbejder begge som clairvoyant medium
www.christianviborg.dk og www.eghonengelund.dk
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Clairvoyant Medium
Stand nr. 24
Vibeke Broch-Lips
Vibeke arbejder som clairvoyant medium: Klarsynsdemonstrationer, træningsaftner, cirkler og private
sittings. Har udviklet sig gennem Lysets hus, Århus
www.clairvoyant-medium.dk

Coclo Klinik
Stand nr. 41
Billy Huang
Vi fjerner dine smerter af f.eks. piskesmæld, migræne, diskosprolaps, frossen skulder, tennisarm og
gigt. Vores teori, undersøgelse og behandlingsteknik er verdensførende. Gratis forundersøgelse
www.coclo-klinik.dk

Cure2Life
Stand nr. 84
Ellen Eriksen
Corrective sound behandling (lydbehandling)
www.cure2life.dk og www.correctivesounds.com

Dansk Vegetarisk Forening (DVF) - Lokalafdeling Aarhus
Stand nr. 97
Jeanette Gaia Roest
Dansk Vegetarisk Forening har siden 1896 arbejdet for at udbrede vegetarisk levevis af hensyn til
både dyr, miljø og mennesker. Besøg vores stand og få inspiration til et grønnere liv
www.vegetarisk.dk

Den Fynske Håndlæserskole
Stand nr. 110
Dodo Lindemann
Håndlæsning og vejledning, kurser, uddannelse, demonstrationer
www.dodokiro.dk

Det Gyldne Rosenkreuz' Int. Skole
Stand nr. 99
Otto Davidsen
Har du fundet Livets mening eller foruroliges du? Håber du, at der findes et sted at gå hen, en ny vej
at betræde. Det Gyldne Rosenkreuz, en Mysterievej i vor tid, kan måske vise dig vejen
www.rosenkreuz.dk

Det Tredie Testamente / Livets Skole i Martinus åndvidenskab
Stand nr. 101
Jan Langekær
Martinus åndsvidenskab - Alkærlighedens videnskab. Det Tredie Testamente. En kærlig og logisk
livsforklaring for det moderne humane menneske
www.livetsskole.info

Din indre sol
Stand nr. 112
Vibeke Juhl Wulff
Healingsclairvoyance. Jeg arbejder primært med at forløse de følelser, der "klemmer". Det gør jeg
gennem healing og de clairvoyante beskeder jeg får, samt ud fra det, du fortæller
www.dinindresol.dk
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Earthmedicine
Stand nr. 22
Helena Schmidt
Præsentation af shamanistiske og animistiske værktøjer. Amuletter, Ceremonismykker, Fjersmykker,
Rasler mm., Store håndfiltede healings sjaler

Elina Ochoa - energy work through design
Stand nr. 105
Elina Ochoa
Her arbejder energien for og med dig. Gennem fordybelse, udvidelse af din bevidsthed og glæde.
Energy work through design, er nulpunktet, hvor sjælens visdom vækkes til live
www.elinaochoa.com

Englebutikken
Stand nr. 116
Anita Hansen
Salg af engle, englekort, sten, smykker, glas og smukke spirituelle figurer
www.englebutik.dk og www.indrerejser.dk

Erlinng Chriistensen
Stand nr. 52
Erlinng Chriistensen og Leah Holbek
Clairvoyance, kontakt til afdøde, spøgelsesforløsning, hypnose, energi arbejde, uddannelser. Gratis
reiki healing
www.erlinngchriistensen.dk

Floweringtree Metoden
Stand nr. 55
Peter Raasch
Heling af det sårede indre barn: "Når du er såret som barn, skal du også heles som barn". En effektiv
terapeutisk metode som heler dit sårede indre barn uden at du bliver traumatiseret
www.floweringtree.dk

Focus & Flow
Stand nr. 132
Bettina Møller Jensen
Workshops, kurser og bøger med konkrete værkstøjer til af få resultater med Loven om Tiltrækning
www.focusandflow.dk

Godkarmashop.dk
Stand nr. 134
Britta Poulsen
Godkarmashop er en webshop med et bredt udvalg af gaveartikler, smykker, røgelse, vindklokker,
yoga og meditations udstyr mm. Vi præsenterer store Buddhaer til hus og have
www.godkarmashop.dk

Govinda Consult ApS
Stand nr. 104
Krishna Avatara Dasa
Workshops, uddannelser, coaching. Chakra, kundalini og spirituel selvudvikling. Lys-, lyd-, farve- og
krystal-terapi. Prod. der beskytter din aura, chakras og krop mod farlig elektromagnetisk stråling
www.govindaconsult.dk
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Healing Center Århus
Stand nr. 40
Gitte Virkmann Larsen
Årskursus i healing til RAB niveau. Årskursus i polaritetsterapi, selvudvikling, meditation
www.healingcenteret.dk

Heartfulness Meditation
Stand nr. 21
Randi Dahl
Heartfulness Meditation tilbyder livskvalitet til moderne mennesker - baseret på urgammel viden. Al
instruktion er gratis, fordi hjertet er et ubetaleligt centrum for visdom, sundhed, og liv
www.heartfulnessmeditation.dk

HeartMath og metakognitiv coach
Stand nr. 54
Torben Beck Pedersen
HeartMath er meditation med sensor og app. Blot 10 min. dagligt, skaber harmoni mellem hjerte og
hjerne. Metakognitive værktøjer lærer dig at det er tanken om tanken, der afskærer dig fra at være
dig
www.ibalance.nu

Heilpraktik for Sundhed
Stand nr. 51
Yvonne Theibel
Yvonne har klinik i Silkeborg og er uddannet healer, triggerpunktsmassør og Heilpraktiker. Yvonne
finder årsagen til din sygdom og behandler den holistisk
www.heilpraktikforsundhed.dk

Helsepunkt
Stand nr. 71
Inger Rasmussen
Heilpraktiker og NHT®-Naturlig hormonterapi vejleder. Mine kernekompetencer omfatter prostata
besvær, stofskiftelidelser, cyster/fibromer, fordøjelsesproblemer, gigtsmerter, knogleskørhed, cancerforebyggelse
www.helsepunkt.dk

Hormonterapeuten
Stand nr. 71
Inge Arunima Andersen
NHT Naturlig Hormonterapi - et liv i balance. Hormonelle ubalancer og overgangsalder. Der er meget
der kan rettes op på i krop og psyke, ved hjælp af bioidentiske hormoner, kosttilskud mm.
www.hormonterapeuten.dk

Hypnoterapi, Healing og Guidekontakt
Stand nr. 61
Rie Jespersen
Få en shamanistisk healing til messepris og få samtidig gode råd fra de åndelige guider. Hør også om
hypnoterapi, udviklingsforløb "Styrk dit selvværd" og energiarbejdsturene "Portal Journeys"
www.riejespersen.dk
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Håndlæser
Stand nr. 5
Christel Finnemann Viuff
Håndlæsning
www.christel-viuff.dk

Håndlæser
Stand nr. 5
Zantiana Khan
Håndlæsning. Hvis du vidste, hvad du ved, når dit livslys er brændt ned, da var meget mindre drøjt,
mens det endnu brændte højt
www.zantiana.dk

Håndlæser
Stand nr. 10
Birte Skov Olesen
Håndlæsning
www.birteolesen.dk

Håndlæser
Stand nr. 66
Elin Nielsen
Håndlæsning. Diplomuddannet af Agma

Håndlæser - Sigridur
Stand nr. 27
Sigridur og Peter Seit
Blindtegning - giver et billede af nuet og afdækker personlighedens mange lag. Medvirker til en større
selvforståelse og kan belyse aktuelle spørgsmål og sætte fokus på bestemte livsområder
www.sigridur.dk og www.denlegendepensel.dk

Håndlæsning
Stand nr. 32
Christian Sejr
Håndlæser, spirituel healer, underviser via sine cirkler i Danmark/Sverige i det åndelige. Udvikler
clairvoyante/mediale evner hos folk. Terapeutisk rådgiver for erhvervslivet
www.christiansejr.dk

IKYA Vibrational Medicin
Stand nr. 14
Palle Justesen og Heidi Strømme
IKYA™ - Vibrationel Medicin. Vi tilbyder IKYA Healing, metode for selvhealing, og behandling med
terapeutiske krystaller. Du får vide mere om IKYA inkluderet IKYA Meditation, en dynamisk metode
www.pallejustesen.dk

Intuitiv Consult
Stand nr. 62
Luna Glavind og Lucasz Razz Willemoes
PetsCoaching - telepati med dyr giver os indsigt i deres adfærd, skader og sygdom og kan bruges som
spejl til vores skyggeside, ubevidste begrænsende mønstre. Få en smagsprøve via billede
www.intuitivconsult.dk
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ISTDP - Intensiv Dynamisk Holistisk Korttids Terapi
Stand nr. 29
Steen Jerlo og Anni Thallund
At være fri og frejdig indebærer, at mærke sine følelser, fornemme og følge sin intuition, ik' tænke sig
til alting, være vigtigst selv i 1.,2.,og 3. omgang - og skyld er gammeldags - eksisterer ikke!
www.annithallund.dk

JohnCalmar.dk
Stand nr. 35
John Calmar Andersen
Certificeret aura-formidler, uddannet i Californien. Sidste nye måde at måle auraen og chakraerne på
i 3D med 14 sider analyse plus foto af din aura-chakra som du får med det samme. Clairvoyant
rådgivning
www.johncalmar.dk

Jordstråleforeningen Afd. Danmark Vest
Stand nr. 85
Orla S. Pedersen
Jordstråler styrer vores krop mere end mange aner. De er hovedårsagen til kræft, sklerose, leddegigt
viser mine opmålingstegninger. Jeg bruger min krop til måling af stråler og en vinkelpind som viser
www.jordstraaler.dk

Kernehealing
Stand nr. 8
Marianne Lane Bjerring
Kernehealing og ny tids healing. Energirejser og uddannelse, udvikling og trivsel
www.marianne-lane.dk

Kernehealing
Stand nr. 8
Rebekka Lassesen
Hør om Kernehealing - Effektiv forløsning af barndomstraumer. Få dybere kontakt til dig selv og din
styrke igennem healing, bevidsthedsudvidende energiarbejde og kanaliseret undervisning
www.rebekkalassesen.com

Klanguniverset.dk
Stand nr. 113
Laila Nielsen
Klangmassage - Vejen til et liv i balance. Stå i den store klangskål og mærk vibrationerne. Messetilbud
på behandlinger. Salg af bog om klangmassage, klangskåle, gonger og klokker
www.klanguniverset.dk

Klinik for komplementær behandling
Foredrag
Frede Damgaard
Ernæringsterapeut, biopat/naturopath samt phytoterapeut/urteterapeut. Foredrag og undervisning
www.frededamgaard.dk

Klinik PIF
Stand nr. 30
Karin Brøndum Jørgensen
Systemisk familieopstiller, clairvoyant, intuitiv healer, coach og regressionsterapeut
www.klinikpif.dk
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Kranio-sakral terapeut og fodlæser
Stand nr. 26
Nana Michelsen
Jeg læser din krop, så du kan få dit gode helbred tilbage. Eksklusiv behandling med kranio-sakral,
conversiologie (kropslæsning), øreakupunktur og healing
www.nanamichelsen.dk

Kristian Styrishave
Stand nr. 111
Kristian Styrishave
Spirit Guide Therapy. Mød dine åndelige hjælpere. Healing, terapi og vejledning i samarbejde med
engle og åndelige hjælpere
www.kristianstyrishave.dk

Krop-sind
Stand nr. 70
Karin Aaby Sørensen
Er din krop i balance? Få lavet en videnskabelig test for at se om den er og prøv en kropsbehandling,
hvor din krop opnår at komme i balance

leguano Danmark
Stand nr. 83
Beatrice Spanier
leguano Barfodssko - håndlavet i Tyskland. Hyppig brug af skoene kan lindre fejl i fod og led,
ubalance, muskelspændinger, hovedpine, rygsmerter og dårlig blodcirkulation. Nyd din nye
kropsfornemmelse
www.leguano.dk

Lemuel Books
Stand nr. 93
Kirsten Puggaard
Forlag. Salg af spirituelle bøger.
www.lemuelbooks.com

Life Academy
Stand nr. 124
Tobie Drachmann og Charlotte Krogh
Life Academy udbyder Coach & terapeut/ Psykoterapeut uddannelser samt formidler, supervisor &
stress mentor uddannelser. Derudover tilbyder vi 1-dags og 2-dags selvudviklings kurser
www.lifeacademy.dk

Livets suverænitet og Inkarnationen
Stand nr. 19
Arne Frost
Livets suverænitet - at lade det opstå på sine egne præmisser. Inkarnationen - hvordan kommer vil
tilbage på sporet
www.autensitet.dk
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Lotus Arts
Stand nr. 18
Casandra K. Askjær
Drikkevandsbeliver til køkken og have. Atma Naturopati, creme og kropsolie baseret på planters indre
kraft. Harmonisering af og beskyttelse imod livsnedbrydende stråling. Casandra signerer bøger
www.lotusarts.eu

LotusHealthCare.dk
Stand nr. 53 + 56
Kay Hougaard
Ny viden om Sensitive samt ADHD/ADD, bogsalg. Psykologisk aura-analyse, sjælekontakt, akupunktur,
kinesiologi, irisanalyse, thaimassage. Kræft: Helbred dig selv. Vaccineskader. Vitaliseringsprodukter
www.bogen.one og www.levaflys.dk

Mad med Medfølelse, Danmarks Veganske Forening
Stand nr. 108
Jette Møller Nielsen
Mad med Medfølelse, Danmarks Veganske Forening. At være veganer er at tage vare på det
miljømæssige, sundhedsmæssige og ikke mindst dyrevenlige, etiske aspekt i alle dyrs ret til liv og
frihed
www.madmedmedfoelelse.dk

Madmentor-Thy
Stand nr. 128 A
Pia Karoline Jespersen
Som Madmentor arbejder jeg med dine overbevisninger og tanker relateret til mad, krop og sundhed.
Ingen restriktioner eller kostplan. Du opnår et naturligt og afslappet forhold til mad og din krop

MagnesiumTerapi.dk
Stand nr. 118
Mikael Thomsen
Har du oplevet magnesiumeffekten?
www.magnesiumterapi.dk

Magnetsmykker 4U
Stand nr. 96
Niels Jørgen Hjerrild
Magnetsmykker fra Energetix - mere energi og bedre velvære
www.niels-j.energetix.tv og www.magnetsmykker4u.dk

Medium
Stand nr. 122
Sebbastian Lorantius
Tilbyder clairvoyance, afdødekontakt og coaching. Info. om workshops, kurser og forløb. Salg og
signering af bog: "Den Spirituelle Verden"
www.sebbastianlorantius.dk
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Mirakelper
Stand nr. 7
Per Jespersen Elneff
Guddommelig smertelindring, personlig åndelig og jordisk udvikling, afbalancering af krop og sjæl,
dybdepsykologisk; Problemer mellem dig og andre, rådgivning. Mirakler sker under behandlingen i
dig!
www.mirakelper.dk

Mit Liv Min Krop
Stand nr. 71
Jane Borlev
PBA i ernæring og sundhed og NHT-vejleder i Naturlig Hormonterapi med speciale i kræft, fibromyalgi,
stofskifte sygdomme, menopausen og knogleskørhed
www.mitlivminkrop.dk

Munonne
Stand nr. 114
Marie-Louise Munk
Danmarks største udvalg af rejser og weekendture for krop, sind og ånd. Rejser hvor dit velvære har
højeste prioritet. Eks. retreat i Thailand, detox i Malaga, yoga på Bali eller klosterophold i Nepal
www.munonne.dk

Musikhealing og Sjælsmusik
Stand nr. 103
Poul Vinther
Salg af CD´er og bestilling af din personlige sjælsmusik. Musikken kan heale og bruges som ren
afslapning. Lad musikkens toner / frekvenser hjælpe dig til bedre at stille ind på dine spirituelle
kræfter
www.poulvinther.com

Nanja Kreutz
Stand nr. 88
Nanja Kreutz
Ansigtslæsning: Ansigtet viser vores personlighed. Ved at sætte ord på det ansigtet fortæller, kan vi
blive mere bevidste om de tanker, der styrer os i vores hverdag og dermed komme i bedre balance
www.nanjakreutz.com

nielspeterbach.com
Stand nr. 59
Niels Peter Bach
Jeg healer meget dybt: Gamle skader, spændinger og blokeringer - fysisk, emotionelt og mentalt. Jeg
formidler imens vha. klarsyn, guider, afdøde-kontakt og andet
www.nielspeterbach.com

Nørgaard-Coaching
Stand nr. 106
Bente Nørgaard
Økonomi er tabu for mange; ligesom lægebesøg el. edderkopper. Hvordan er bankfobi opstået, og
hvad skal der til for at du får din frihed tilbage? Måske er det frygt, flovhed, vrede eller andet
www.noergaard-coaching.dk
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Odense Håndlæser Skole
Stand nr. 125
Erika Herløv Hansen
Clairvoyant håndlæsning, kurser, foredrag, selskabslæsning
www.erikahansen.com

Optimal Livsenergi
Stand nr. 2
Lars-Elias Anna Elena
Holistisk behandling med vibrationel kinesiologi og spirituel udvikling gennem levekort/yogakort og
samtale for opnåelse af et sundt, positivt og meningsfyldt liv
www.optimallivsenergi.dk

Prana Terapi
Stand nr. 72
Sarah Prana
Aflæsning af kroppens og sindets frekvenser. Find årsagen til smerte/sygdom/ubalancer som er
kroppens måde at råbe om hjælp på. Kroppen husker og gemmer ubehagelige oplevelser i vævet.
Prøvebehandling
www.pranaterapi.dk

Prana-magasinet
Stand nr. 98
Malene Holmberg Brandt
Prana og Prana Yoga er 2 magasiner i 1. Et moderne holistisk magasin med inspiration til din
personlige udvikling. Til dig, som er kreativ, spirituel, reflekterende eller bare nysgerrig
www.prana.dk

RaskNu
Stand nr. 135
Dorte Julius Krog
Organbalance-test. Terapiblokerings-test - gør dig klogere på, hvad du kan gøre for at blive rask nu.
Goodiebags til medlemmer af RASKNU brevkassen/nyhedsbrev - bliv skrevet op! Så længe lager haves
www.rasknu.dk

Regression, sjælerejser og uddannelse
Stand nr. 11
Michael Agerholm
Info om Regression & Sjælerejser, samt oplæg med OH-kort
www.agerholm.com

Rehaler - BalancAir ApS
Stand nr. 107
Xenia Fiona Jensen og Asger Johansen
Nyhed! Hos BalancAir har vi i samarbejde med AUH udviklet og testet en ny medicinfri
migrænebehandling - REHALER. Kom forbi og vær blandt de første i verden der får mulighed for at
prøve den
www.rehaler.dk
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Rosenmetoden
Stand nr. 58
Maja Skau-Olsen
Rosenmetoden - Oplev hvordan blid berøring kan bevirke, at kroppen selv giver slip på dybe
spændinger og tillader en effektfuld forandring
www.rosenmetoden.org

Runerne Råder
Stand nr. 22
Javanna Jordell
Prøv et runekast. Lad runerne råde. Jeg klarlytter til runernes blide hvisken, og formidler deres
magiske svar. Javanna Jordell - forfatter, tarot- og runemedie
www.javannetarot.com

Sanserier
Stand nr. 129
Rie Jacobsen
Vi laver engle, alfer og magiske ting i den fineste blødeste uld. Alle materialer er naturlige. Perfekte til
børneværelset, årstidsbord eller vinduet
www.sanserier.dk

Satori
Stand nr. 40
Gitte Virkmann Larsen
Salg af Chakra stemte krystal syngeskåle og tilbehør til massage
www.satori.dk

Sexologiskolen København og Århus
Stand nr. 127
Yazmin Fox Eisen
Uddannelse til sexolog, parterapeut og tantrasexolog - med fokus på det hele menneske. Kurser i
erotisk tantra. Individuel- og parterapi
www.sexologiskolen.dk

Shaman, healer og spirituel rådgiver
Stand nr. 61
Karina Bundgaard
Kurser i shamanistiske redskaber (healing, klarsyn, guidekontakt, selvudviklingsredskaber mv.).
Visionsrejser og guidede meditationer. Sessioner med fokus på selvudvikling og spirituel undervisning
www.karina-bundgaard.dk

ShamanShoppen.com
Stand nr. 87
Søren Schjerbeck
Indiansk kunsthåndværk, drømmefangere, røgelse. Medicinhjulet, kraftdyr, kraftplanter og kraftsten.
Trommer
www.shamanshoppen.com
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Share Plums
Stand nr. 91
Anja Julia Hartzell
Funktionelle, afgiftende fødevare fra Asien. Renser tyktarm, blod og organer for ophobede giftstoffer.
Kroppen opnår det overskud, der skal til, for at kunne reparere sine celler og genfinde balancen
www.Herbalwise.dk

Sjælsskåle
Stand nr. 94
Angelicca Freja Parmone Ravn
Kom og nyd de unikke Sjælsskåle i ler skabt af Angelicca Ravn, indre healing, ro, balance, personlig
udvikling, spirituelt fællesskab - Sjæls power, workshop, foredrag, kurser og Sjæls Boligindretning
www.angeliccaravn.dk

Sonja Lucien
Stand nr. 121
Sonja Lucien
Sjælstegning med clairvoyance. Mens jeg tegner en åndelig guide kommer der et flow af clairvoyante
beskeder igennem
www.sonjalucien.com

Soul Key hypnose, hypnoterapi, healing og meditation
Stand nr. 61
Julie Mariel
Soul Key hypnose: regression til tidligere liv, livet mellem livene, kontakt til vejledere og indblik i
sjælens udviklingsvej. Healingsmeditation: guidede meditationer med healing live og på lydfil
www.juliemariel.dk

Spirituel Tidslinje
Stand nr. 126
Hannibal Gabriel
Spirituelt medie. Stiller ind på dine livsområder ved brug af spirituel tidslinje via sin åndelige guide du er velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Medvirkede i "Jagten på den 6. sans"
www.hannibal-gabriel.dk

Spirituel Vejleder
Stand nr. 34
Betiina Tøfting
Spirituel vejledning med englekort er et effektivt og kraftfuldt redskab til at tydeliggøre, hvad der
ligger til grund for de mønstre og udfordringer, du står med

Staudeengen
Stand nr. 50
Hanne Rasmussen
Aroniaprodukter såsom saft, bær, the, syltetøj o.a.
www.staudeengen.dk

Summit Lighthouse og Forlaget Clare
Stand nr. 102
Dorte Merete Asbjerg
Find dine spirituelle bøger og dit kursus i selvudvikling hos os
www.summitlighthouse.org og www.forlagetclare.dk
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TAT
Stand nr. 123
Else Baden-Jensen
TAT - få forståelse, forbedring og forandring ift. noget, der plager dig. TAT-processen leder dig blidt til
ro, glæde og lethed - uden du skal i kontakt med alt det tunge og gamle
www.tat-danmark.dk

TAT - blidt, effektivt og let at lære
Stand nr. 123
Marianne Sander
TAT - få forståelse, forbedring og forandring ift. noget, der plager dig. TAT-processen leder dig blidt til
ro, glæde og lethed - uden du skal i kontakt med alt det tunge og gamle
www.mariannesander.dk

The Art of Healing Aarhus
Stand nr. 4
Kaori Egholm
Arbejder med reiki healing, Access Bars, regression-reiki terapi og healing cirkel. Du får omsorg, indre
ro, ny energi og handlekraft igennem healing. Arbejder også med malerier, tryk og foto
www.kaoriegholm.dk

Thw-Art
Stand nr. 42
Tonny H. Westergaard
Spirituelle oliemalerier - sjælsbilleder - her og nu billedclairvoyance.
www.thw-art.dk

Tina Maria ApS
Stand nr. 16
Tina Maria Knudsen
Styrk din krop, dit immunsystem og dit fysiske og psykiske velbefindende med æteriske olier. Prøv en
håndmassage og oplev selv effekten
www.aromachikitsa.com

Tobias-Skolen
Stand nr. 67
Lene Ince
Bliv certificeret Psykoterapeut med Krop, Sind & Sjæl. En rejse, der nærer dig for livet fagligt,
personligt og sjæleligt. På Tobias-Skolen lærer du at arbejde med det hele menneske
www.tobias-skolen.dk

Tonen fra Himlen
Foredrag
Jeanette Gaia Walstra og Githa Ben-David
Githa Ben-David har arbejdet med lyd og bevidsthedsarbejde i en årrække. Hun er forfatter til den
nye bog 'Hjælp - En personlig historie om kronisk tungmetalforgiftning og hvordan man bliver den
kvit'
www.githabendavid.dk
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Udvikling og Behandling
Stand nr. 33
Pia Gylding Sabroe
Hvordan trives du fysisk, psykisk, spirituelt. Hvilke udfordringer har du og hvad skal der til for at
helbrede og udvikle dig selv. Jeg er fysioterapeut og bruger også clairvoyance i terapi/behandling
www.piasabroe.dk

Unik Balance
Stand nr. 63
Vibeke Hjorth Jakobsen
Akupunktur mod bl.a. stress, allergi, hedeture og migræne. Der benyttes ligeledes øreakupunktur ved
alle behandlinger. Børn behandles uden brug af nåle. RAB godkendt og medlem af PA.
Prøvebehandlinger
www.unikbalance.dk

Unlimited Me
Stand nr. 8
Galina Saikova Sørensen
Healing som støtter dig på din vej i livet. Spirituelle kurser for healing, harmoni og balance
www.galinasaikova.com

WeCare4u
Stand nr. 120
Søren Ciltik
WeCare4u sælger massageprodukter. Kom og besøg vores stand og få en snak med vores konsulenter
www.wecare4u.dk

World of Comfort
Stand nr. 28
Fatih Ünsal
Dansk virksomhed hvis fokus ligger på den nyeste teknologi indenfor massagestole. Produkterne er
kåret til de bedste på verdensplan, både i massageteknik samt holdbarhed - kom og få en gratis
massage
www.wofc.dk

Yunik
Stand nr. 75
Ole Vesterbæk
Sølvsmykker i eget design, 1. kv. tibetanske syngeskåle, klokker, røgelse, krystaller, mineraler og sten.
Følg Yunik Smykker på Facebook og yunikjewelry på Instagram
www.yunik.dk

Zan-Art.dk
Stand nr. 82
Zanna Sangye Poulsen
Spirituel billedkunst som skaber forbindelse til Hjerte og Sjæl. Personlige energibilleder

Aarhus Bykirke
Stand nr. 81
Sarah Møller Jensen
Forbøn og samtale med troen på Jesus Kristus som grundlag
www.aarhusbykirke.dk
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Århus Valgmenighed
Stand nr. 57
Ulla Sunesen
En berøring af ånden. Vi formidler til dig, dine relationer og denne Verden fra skaberen. Vi beder
Mesteren Jesus om at heale ånd, sjæl og legeme ved bøn og håndspålæggelse
www.valgmenighed.dk
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