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Alfa-hypnose.dk
Stand nr. 8
Annelise Jensen
Clairvoyance, afdødekontakt, hypnose, hypnoterapi, healing
www.alfa-hypnose.dk

Amilla
Stand nr. 50
Amilla Kohn
Håndlavede drømmefangere
www.amilla.dk

Ananda Marga Danmark
Stand nr. 47
Dada Krsnasevananda
Ananda Marga Danmark tilbyder mange former for kurser, foredrag og retreats for selvudvikling
www.anandamarga.dk

Anysia Marcell Kiel - Healing Medium and Author
Stand nr. 10
Anysia Marcell Kiel
Award-winning American author and healing medium offering autographed copies of her books for
purchase: "Discovering the Medium Within" and "Den Indre Healer"
www.AnysiaKiel.com

Areopagos
Stand nr. 26
Inga P. Mogensen
Areopagos - kristen tro og spiritualitet
www.areopagos.dk

Artessens - Crowley Tarot ABC
Stand nr. 31
Søren Rasmussen
Tarotmester Søren Rasmussen er medforfatter til bogen Crowley Tarot ABC. På standen kan du få et
oplæg med personlig vejledning. Skriv dine spørgsmål ned på forhånd. Tolkning af Livskort og Årskort
www.artessens.dk og www.crowley-tarot-abc.dk

Astrid Munck
Stand nr. 21
Astrid Munck Daverkosen
Spirituel glaskunst og smykker
www.astridmunck.dk

AstrologiHuset
Stand nr. 30
Karl Aage Jensen
Prøvebehandlinger - astrologi, tarot, håndlæsning, clairvoyance - halv pris til abonnenter på
Horoskopet. Magasinet Horoskopet, bøger, dvd, cd mm.
www.astrologihuset.dk
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Astrologisk Rådgivning
Stand nr. 31
Rita Tvangsø
Astrologisk rådgivning. Hvad sker der i dit liv lige nu? Med udgangspunkt i dit horoskop og de
påvirkninger der er af horoskopet får du en kort "vejrudsigt" for det kommende år

Astrologi-terapi-coaching
Stand nr. 71E
Filip Cristian Skovsgaard
Astrologisk analyse - fortid og nutid
www.astrologi-terapi.dk

Atlantis Expedition
Stand nr. 62
Carsten Skaarup
We want to find the remains of Atze´s Temple, city etc., and prove that Atlantis once excisted. We
want to do the greatest discovery - for the benefit of mankind
www.atlantisdiscovery.com

Balipura Dk
Stand nr. 51
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

Bibelselskabet
Stand nr. 26
Udgiver bibelen, bibelsk litteratur og børnebøger mv.
www.bibelselskabet.dk

Bog og Mystik
Stand nr. 45
Lykke Olsen
Den spirituelle boghandel. Alt i bøger - tarotkort - englekort - musik
www.bog-mystik.dk

Brahma Kumaris
Stand nr. 75
Sonja Ohlsson
Gratis sjælshoroskoper, meditation og positiv tænkning
www.brahmakumaris.dk

Caimest
Stand nr. 94
Mallu Linalie Eriksen
Kvalitets engle smykker, rene metaller/krystaller. Personlige Englebilleder med budskaber, A5
www.caimest.dk
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Chakra Carla og Rosefine Wellness og Terapi
Stand nr. 15 + 37
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. 3
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

Circle of Light
Foredrag
Steen Kofoed og Dennis Søndergaard
Fremtidens tranceuddannelse. Tranceuddannelsen, som er den eneste af sin slags i Danmark, er for
både begyndere og for øvede
www.circleoglight.dk

Clairvoyant Krystalkugle læsning
Stand nr. 84
Helle Charlotte Kjeldsen
Krystalkugle læsninger om fortid, nutid og fremtid
www.hc-kjeldsen.dk

Clairvoyant medie
Stand nr. 8
Beate Nielsen
Clairvoyance, afdødekontakt

Dansk Kabbalistisk Numerologi Institut
Stand nr. 91
Anat Shafir Mortensen
Kabbalistisk numerologi med kanaliseringer. Mød en kabbalistisk mystiker
www.anatshafir.com

De Ni Porte
Stand nr. 33 + kunstvæg III
Marianne Miravet Sorribes
Udfold dit potentiale ved at forankre din spiritualitet i guddommelig feminin kraft og visdom,
inspireret af Maria Magdalenes evangelium. Sophia-energien, manifesteret gennem Maria Magdalene
www.deniporte.dk

Den Gyldne Cirkel & Kursuscenter
Stand nr. 57
Kursuscenter for den nye tids visioner og idealer. Læren i teori og praksis. Verdenstjener, lystjeneste,
healing, workshop, foredrag, yoga, festival. Salg af Asger Lorentsens bøger mv.
www.dengyldnecirkel.dk
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Den Lyttende Kirke
Stand nr. 26
Bente Lundbak Pihl
Den Lyttende Kirke ønsker at tilbyde et rum for dig, der ønsker at lette dit hjerte
www.bentelundbakpihl.dk og www.denlyttendekirke.dk

Det Gyldne Rosenkreuz' Int. Skole
Stand nr. 55
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

Deva Akademiet
Stand nr. 7
Jena Maria Egeskov Andersen
Spirituel vejledning og terapi. 3-årig uddannelse til Spirituel Vejleder og terapeut. 1-årig spirituel
overbygning. Familieopstilling traditionelt og spirituelt samt udviklingsgrupper i opstilling
www.deva-akademiet.dk

Dyre Clairvoyance Skolen
Stand nr. 81
Kit Benlolo
Få læst dit dyr af uddannede dyre clairvoyante, fra Dyre Clairvoyance Skolen. Telepati via medbragt
foto (mobil er ok) eller genstand. Der er også mulighed for at kontakte afdøde dyr via foto
www.dyreclairvoyanceskolen.dk

Eden Art
Stand nr. 13 + kunst på stand 71
Ines Honfi
Find Ines Honfi offering both originals and prints of her uplifting art work to purchase. Visit
www.ineshonfi.com or Facebook 'Eden Art by Ines Honfi' to see more or request commisions
www.ineshonfi.com

Eden Energi Medicin
Stand nr. 77
Marianne Jacobsen
Lav om på de energier der løber igennem din krop, og du vil forbedre dit humør, dit helbred, dit sind
og dine relationer. Enkle øvelser der styrker dit immunforsvar, giver energi mm. Fra Donna Eden
www.edenenergimedicin.dk

Elina Ochoa - energy work through design
Stand nr. 22
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
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Elverrunerne Råder
Stand nr. 46
Javanna Jordell
I år vil nye Runetydere med masser af spirituel erfaring og hjerterum være klar til at kaste runer for
dig. Messepris 100 kr. Indimellem er der tider hos Javanna. Pris 200 kr.
www.javannetarot.com

Empower You
Stand nr. 17
Ianneia Meldgaard
Lær at bruge Loven om Tiltrækning med din sjæl som guide. Kurser, E-kurser, foredrag, coaching og
guidede meditationer, der hæver dine vibrationer
www.empoweryou.dk

Energitårnet
Stand nr. 90
Anita Routhe
Aurafoto

Engleskolen Danmark
Stand nr. 82
Line Rune Balling
Englehealing, kurser, englekort og uddannelse til englehealer med stærk englekontakt
www.engleskole.dk

Fay Center for Clairvoyance
Stand nr. 41
Marianne Larsen
Marianne Larsen har arbejdet med afdødekontakt og personlig clairvoyance i mange år. Hun har
medvirket i TV programmet Single Kvinder, hvor hun gav én af de medvirkende en clairvoyance
www.faycenter.dk

Feng Shui 2 live
Stand nr. 14B
Ulla Brammer
Jeg giver bl.a. gode råd om i hvilken kompasretning du henter din healende energi. Aktiverende Feng
Shui artikler sælges på standen

Foreningen for Falun Dafa i Danmark
Stand nr. 67
Lingnan Wu
Falun Gong også kaldet Falun Dafa, en spirituel meditations praksis for krop og sind. Den blev
introduceret i Kina i 1992. Dens lære er baseret på Sandhed, Godhed, Tolerance og består af fem
øvelser
www.da.falundafa.org og http://da.falundafa.org

Gendai Reiki Skolen DK
Stand nr. 2
Ulla Sørensen
Opnå dyb forståelse af Reikis oprindelige livsfilosofi & healing-energiens natur. Lær effektive
selvudviklings- og healingmetoder. Traumer og sygdom slipper sit tag – glæde og kærlighed vinder
indpas
www.gendai.dk
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Gift of Spirit
Stand nr. 13
Cybele Onana Bonakouvi
Giv din vision vinger og omsæt den i praksis. Livets træ - Cybele Onana olier - Krystal-Kraft
www.cybele-onana.com

Govinda Consult ApS
Stand nr. 12
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

Hare Krishna
Stand nr. 18
Leif Asmark Jensen
Hare Krishna
www.harekrishna.dk og www.helligekalorier.dk

Healing, æteriske olier og Zyto Scan
Stand nr. 95
Malene Ullersted
Håndmassage inkl. æteriske olier v/dōTERRA - styrker kroppens immunforsvar. Test dit system for
ubalancer med en gratis bioscan
www.ullersted.dk

Himmellyset
Stand nr. 40
Anette Nicolaisen
Få en kanalisering med ærkeengle, opstegne mestre og lysvæsner. Her kan du få det at vide, som du
har brug for lige her og nu. Kanalisering er den reneste besked form
www.himmellyset.dk

Hjertets Vej
Stand nr. 53
Annalise Stourup de Molade
Intuitiv life-coaching, fordybelse, regression, shamanistisk healing og vejledning.
Selvudviklingsgrupper, træningsgrupper, foredrag, rejser bl.a. til De Bosniske Pyramider
www.hjertetsvej.dk

Human Balance Aps
Stand nr. 4
Morten Krabbe
Ayurvedisk pulsdiagnose - lær din type, stærke sider og ubalancer at kende
www.mortenkrabbe.dk

Håndlæser
Stand nr. 84
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
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Håndlæser - Sigridur
Stand nr. 9 + kunstvæg II
Sigridur og Peter Seit
Den Islandske håndlæser. Clairvoyant håndlæsning, håndlæserskole, forældre/børn rådg., healing,
samtale, kunstterapi, spirituelle malekurser, meditations- og healingskurser, foredrag og workshops
www.sigridur.dk og www.denlegendepensel.dk

Håndlæser Kit Eskelund
Stand nr. 32
Kit Eskelund Bach Sørensen
Uddannet ved håndlæser Sigridur. Kit tilbyder: clairvoyant håndlæsning med klinik i Kbh. og Holte.
Personligt tilrettelagte udviklingsforløb, foredrag, workshops og andre events
www.kiteskelund.dk

Håndlæsning
Stand nr. 59
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

Håndlæsning - Hannadea
Stand nr. 71A
Hannadea Borkfelt
Forær dig selv en håndlæsning med clairvoyance
www.hannadea.vpweb.dk

Håndlæsning - Hellekilden
Stand nr. 71D
Helle Margrethe Kofoed
Håndlæsning med clairvoyance

I Mesterens Lys
Stand nr. 26
Torsten Borbye Nielsen
Christfulness, kristen trospraksis. Helende bøn, heling af hjertet, bøn for syge, aktiv lytning
www.imesterenslys.dk og www.christfulness.dk

IKYA™
Stand nr. 36
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

InkaDesign
Stand nr. 77
Marianne Jacobsen
Unikke håndlavede peruvianske sølvsmykker med motiver fra Inkaerne. Udført i 950 sterling sølv
dekoreret med krystaller og med historien om den spirituelle betydning fra Inkatiden
www.inkadesign.net
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Inspir
Stand nr. 19 + kunstvæg IV
Jullie Qvist
Lev dit liv i farver, lad kreativiteten være en vej til personlig vækst
www.inspir.dk

ISTDP - Intensiv Dynamisk Holistisk Korttids Terapi
Stand nr. 68
Anni Thallund og Steen Jerlo
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. 4
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

Jung Shim AS
Stand nr. 1
Marco Murenu
We offer Qi treatments (acupressure massage). Qi treatments remove blockages, improve cirkulation
and balance the whole energy system. We help you release physical and emotional stress, fatique and
pain
www.jungshim.dk

Kanaliseret Healing
Stand nr. 64
Sander Søndergaard
Healing med kanaliserede budskaber

Karma clairvoyance
Stand nr. 16
Anette Hald
Tidligere livs karma, healing, clairvoyance, TFT. Salg af bogen: "Kender du din karma?"
www.anettehald.dk

Klanguniverset.dk
Stand nr. 79
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

Kontakt Bettina Thomsen
Stand nr. 66
Bettina Thomsen
Selvstændig clairvoyant medie og healer. 2 årig clairvoyant medialt udviklingsforløb godkendt af
clairvoyantforeningen. Psykoterapeut og leder af Lysets Hus siden 1995
www.bettinathomsen.dk
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Kort - Amazonerne
Stand nr. 11
Suzanne Wowern Rasmussen
Kort-Amazonernes clairvoyante råd med smukke kort

Kort - Amazonerne
Stand nr. 11
Jette Sigaard de Summer-Brason
Kort-Amazonernes clairvoyante råd med smukke kort
www.jeggiveraldrigop.dk

Kort - Amazonerne
Stand nr. 11
Inge-Lise E. Olsen
Kort-Amazonernes clairvoyante råd med smukke kort
www.springuditarot.dk

Københavns Pilgrimsfællesskab
Stand nr. 26
Torsten Junge
Der arrangeres korte pilgrimsvandringer i og omkring hovedstadsområdet. Vi ser vandringen både
som en ydre og en indre vandring; opmærksomme på Guds nærvær i naturen og i vandrerens eget liv

Life Flow Energy
Stand nr. 6
Mona Byssing Lafi og Søren Herskind Kruse
Kom og prøv orientens oldtidsmetode til clairvoyance - Tasseologi. Nyd en kop arabisk kaffe og oplev
en fascinerende clairvoyance af Mona, som mestrer denne ældgamle spådomskunst
www.lifeflowenergy.dk

Lilian Scatty Lynnerup
Stand nr. 86
Lilian Scatty Lynnerup
Reconnective Healing, Spirituel Psykoterapi og Chakra Afbalancering. Mit arbejde foregår i
samarbejde med mit åndelige team og er en formidling af højfrekvent energi og information
www.lilianscattylynnerup.dk

LivingHarmony
Stand nr. 73
Lilian Kops
Hos LivingHarmony skaber vi Rum for sjælen, din sjæl ved at sætte fokus på dit hjem. Himmelvågeren
støtter og inspirerer til at leve ud fra dit hjerte og drømmefangeren giver dig ro for natten
www.livingharmony.dk

Livssalonen
Stand nr. 58
Tine Elisabeth Larsen
Reiki-healing. Prøv hvordan det føles. Livssalonens mission er at skabe samvær og glæde via
retræteophold, fredsmeditationer, kurser, foredrag m.m.
www.livssalonen.dk og www.tineelisabethlarsen.dk
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LotusHealthCare.dk
Stand nr. 70
Kay Hougaard
Ny Forståelse af Sensitive børn og voksne samt ADHD/ADD, salg af bøger. Sjælekontakt. Psykologisk
Aura-analyse udført af psykolog. Kræft - kend årsagen og helbred dig selv
www.bogen.one og www.levaflys.dk

Love by Gaia
Stand nr. 3
Christina Søndergaard
Ceremoniel Kakao og Kakaoceremonier. Kakaoen hjælper os til at åbne hjertet, udvide vores
bevidsthed og finde ind til vores kerne
www.lovebygaia.com

Magiske Hænder
Stand nr. 60
Alex Ikilikian
Holistika er en ny behandlingsform som fokuserer på hele mennesket og kan heale alt fysisk og
psykisk. Den er en særlig kombination af psykoterapi, akupressur, massage og healing

Medicinkvinden.dk
Stand nr. 69
Leenemaria Juliet Bruun
Shamanistisk session: Kig forbi min stand, mærk den skønne indianerenergi. Få en shamanistisk
session, hvor du får clairvoyante råd, evt. healing og dit kraftdyr. Salg af skønne indianervarer
www.medicinkvinden.dk og www.indianerbutikken.dk

Medium
Stand nr. 72
Sebbastian Lorantius
Tilbyder clairvoyance, afdødekontakt og coaching. Info. om workshops, kurser og forløb. Salg og
signering af bog: "Den Spirituelle Verden"
www.sebbastianlorantius.dk

Mirakelper
Stand nr. 61
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

Mona Lindell Hypnose og Spiritualitet
Stand nr. 89
Mona Lindell
Uddannelser i hypnose, tidligere liv, regression og spiritualregression. Mona er certificeret NGH
Hypnoterapeut og instruktør samt LBL Hypnoterapeut. Arbejder dagligt med hypnoseterapi og
spiritualitet
www.monalindell.dk og www.monalindell.dk
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NoA OcTAViA
Stand nr. 5 + kunstvæg I
Noa Justesen
Få ro i sind og sjæl. Ved brug af EFF eller healing får du analyse af udfordringer i dit liv nu og i
nærmeste fremtid. Behandler af stress, livskriser og følelsesmæssige udfordringer og blokeringer
www.noaoctavia.dk

Nyt Aspekt
Stand nr. 56
Steen Landsy
50 årigt magasin for Sind-Krop-Ånd: Kvalitetsartikler, nyheder om terapi, spirituel viden, samfund
mm. 4 x årligt inkl. Guiden om møder, kurser, bogkøbsfordele og nyt om aktiviteter fra hele landet
www.nytaspekt.dk

Nøglen til Johannes Åbenbaring
Stand nr. 93
Kjeld Skjønnemand
Billedsammenhængen og nøglen til Johannes Åbenbaring. Åbenbaringen har altid været et mysterium
men det er lykkedes mig at finde koden til ÅB og opdage en omfattende ukendt billedsammenhæng.
Køb hæftet

Odense Håndlæser Skole
Stand nr. 92
Erika Herløv Hansen
Clairvoyant håndlæsning, kurser, foredrag, selskabslæsning
www.erikahansen.com

Optimal Livsenergi
Stand nr. 39
Lars-Elias Anna Elena
Satsang - samvær med sandheden. Lær at skelne mellem illusion og virkelighed og at holde
opmærksomhed og fokus på det der er. Så kommer du i kontakt med din indre visdom - den absolutte
sandhed
www.optimallivsenergi.dk

Osho Zen Tarot
Stand nr. 71C
Denise Zornig
Osho zen tarot kombineret med blindtegning, besvarer spørgsmål til din situation her og nu

Parasympatisk
Stand nr. 88
Lisa Blak
Har du behov for en pause - Lad krop og sind finde ind til en ro der gør dig i stand til at træffe de
rigtige beslutninger i dit liv - til at være. Kortere healingssession tilbydes på Mystikmessen
www.Parasympatisk.dk

Pilgrimshuset Maribo
Stand nr. 26
Elizabeth Knox-Seith
En vej at gå - et sted at forstå. I en travl hverdag er der brug for at finde tid og rum til refleksion, ro og
fordybelse. Retræter, pilgrimsvandringer, seminarer, rekreation, workshops, åndelig vejl.
www.pilgrimshusetmaribo.dk
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Psykospirituel Terapi
Stand nr. 7
Dorte Konbæk
Psykospirituel terapi (Deva). Vandre- og meditationsture
www.dortekonbaek.dk

Regression, sjælerejser og uddannelse
Stand nr. 38
Michael Agerholm
Info om Regression & Sjælerejser, samt oplæg med OH-kort
www.agerholm.com

Sagagruppen
Stand nr. 23
Jørn og Mette Valum
Museumskopismykker i bronze og i sølv. Sten, krystaller og mineraler

SB-Hypnose
Stand nr. 85
Stephanie Bergquist
Livet er, hvad du gør det til, hvorfor ikke få det bedste ud af det. Hypnose kan forandre dit liv, give dig
styrke og åbne for nye muligheder. Du rummer det, du har brug for til at skabe forandringen
www.sb-hypnose.dk

Sensory Training Institute
Foredrag
Martin Spang Olsen
Bøger og info om uddannelsen
www.sensorytrainer.com

Shariananda Oracle
Stand nr. 97
Shariananda Borregaard Adamz
Shariananda, Oracle, American healer, invites you to visit her booth for authentic touch and advising.
Stay to find out about The Book of Answers, her new spiritual guide
www.oracle-shariananda.com

Sjælsro Skolen
Stand nr. 65
Helle Nemborg
Du møder både en skole og en forening, der er klar til at gøre en forskel for dig. Vores healere og
terapeuter, tilbyder prøvebehandlinger indenfor: Chakralæsning, auragrammer, healing, kunstterapi
mm
www.sjaelsro.com

Sjælsskåle
Stand nr. 35
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
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Smillah Art
Stand nr. 80
Smillah Julieta Sølvå Munk
Sanselig malerisk magisk digital mixed media kunst, fyldt med fantastiske farver

Sonja Lucien
Stand nr. 76
Sonja Lucien
Sjælstegning med clairvoyance. Mens jeg tegner en åndelig guide kommer der et flow af clairvoyante
beskeder igennem
www.sonjalucien.com

Source of Life
Stand nr. 96
Súsanna Vígdá
Færøsk mystiker, vølven fra nord, efterkommer af en af Færøernes meste kendte magiker Guttormur
í Múla. Jeg kanaliserer personligt engle-billede og viderebringer dig de private beskeder der måtte
komme
www.vigda.dk

Spirit in you
Stand nr. 78
Anette Kongslev
Spirituel vejledning, afdødekontakt
www.anettekongslev.dk

Spiritualhealing
Stand nr. 7
Gilda Daraei
Spirituel Psykoterapeut og healer Gilda Daraei
www.spiritualhealing.dk

Spirituelle events og foredrag
Stand nr. 87
Jeanie Marie Solberg
Trancehealing dyb/intensiv TranceSitting. Kommunikation direkte med et åndeligt væsen, mediets
guider. Guidens ønske er at hjælpe med forståelse af åndelige relaterede spørgsmål/spirituel vej
www.jeanie-marie.dk

Stjernevejen
Stand nr. 63
Vagn Pedersen
Kanalisering, healing, åndelig/spirituel vejledning, afdødekontakt via lyset
www.mariaspirit.dk

Tarot og clairvoyance
Stand nr. 74
Emmelie Harder
Tarot og clairvoyance, få et indblik i din fremtid ved at forstå din fortid
www.emmelieharder.dk
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Tarot via clairvoyance
Stand nr. 71B
Isa Engelbrecht
Tarot via clairvoyance

Tibetan Sand Art
Stand nr. 48
Jannie Lyck og Chunju Namgyel Bhutia
Tibetan Sand Art skaber permanente sand mandalaer og sand kunst, som er en unik kunstart
indenfor den tibetanske buddhisme. Det er et omhyggeligt og meditativt arbejde, der laves ud fra en
unik teknik
www.tibetansandart.dk

Trommeværkstedet
Stand nr. 20
Torben Wendelin
Salg af trommer, rasler og røgelse samt andet til shamanistisk praksis
www.trommevaerkstedet.dk

Vandrer mod Lyset Forum
Stand nr. 49
Lene Juhl
Vandrer mod Lyset er et budskab til alle om kærlighedens dybeste væsen, om tilgivelse og forsoning,
om at vælge lysets veje frem for mørket

Visionsrejser
Stand nr. 54
Lone Abrahamsen
Grupperejser til Rennes-les-Bains i Frankrig. Grupperejser til Assisi i Italien. Indre fordybelsesrejse
www.loneabrahamsen.dk

Vivi Borregaard Adamz - 25 Words
Stand nr. 97
Vivi Borregaard Adamz
Kanaliseret og intuitiv spirituel rådgivning og coaching ved brug af pendulering
www.eternety.org

YH Design
Stand nr. 14A
Yvonne Hemmingsen
Håndlavede smykker med perler og sten

Yunik
Stand nr. 25
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
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