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25 Words 

Stand nr. 214 

Vivi Borregaard Adamz 
Kanaliseret og intuitiv spirituel rådgivning og coaching ved brug af pendulering 
www.eternety.org  
 

4 You Aloe Vera 

Stand nr. 283 

Kjeld og Carin Simonsen 
Aloe vera fra Forever Living Products 
www.4you-aloevera.dk  
 

Aglow International Danmark 

Stand nr. 294 

Annelise Jørgensen 
En kristen organisation, som tilbyder forbøn og samtale 
www.aglow.dk  
 

Akupunktør.dk 

Stand nr. 71 

Lars Christian Petersen 
Specialist i kinesisk samt japansk akupunktur. Diagnosen sker via samtale, palpation samt pulsen. 
Kom i balance/bliv rask igen. Messetilbud: Japansk akupunktur 100 % smertefri 
www.akupunktor.dk  
 

AlignYourLife 

Stand nr. 285 

Louise Petri 
Mærk dig selv og roen, via healing med krystaller eller blid healingsmassage. Hør også nærmere om 
Energi-værkstedet, et spirituelt fællesskab med henblik på selvudvikling og hyggeligt samvær 
www.alignyourlife.dk  
 

Aloe4u2 

Stand nr. 114 

Kim Hasbo 
Forever Living Products. Økologisk aloe vera og kosttilskud 
www.aloe4u2.dk  
 

Alt i et Helhed i krop sind og ånd 

Stand nr. 211 

Jette Carla Pedersen 
Kurser i Access Bars®, kropsprocess kurser, shamanistiske kurser, Access Bars®, energibehandlinger, 
kropsprocesser, Matrix reimprinting mm. 
 

Amma-Danmark 

Stand nr. 57 

Teja Olsen 
Amma er anerkendt over hele verden for sit omfattende hjælpearbejde og har rådgivende status for 
FN. Amma anerkender alle religioner og siger selv: ”Min religion er kærlighed” 
www.amma-danmark.dk og www.embracingtheworld.org  
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Ananda Marga Danmark 

Stand nr. 112 

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

Anitas Unikke Univers 

Stand nr. 270 

Anita Hummelshøj Mikkelsen 
Kurser & workshops for dig, der vil mere med livet. Salg af produkter: Englekort, bøger og 
vaskenødder. Facebook: 'Anitas Unikke Univers' 
www.hummelshoj.net  
 

Aqua Danmark AS 

Stand nr. 230 

David Toscana 
Vi renser drikkevandet for tungmetaller og bakterier. Vores nyeste teknologier hjælper med at holde 
huset rent og kalkfrit samt optimerer dit vand i hanen til blødere og bedre vand til din familie 
www.aquadanmark.dk  
 

Artessens - Crowley Tarot ABC 

Stand nr. 224 

Søren Rasmussen 
Tarotmester Søren Rasmussen, medforfatter til bogen Crowley Tarot ABC. Oplæg med personlig 
vejledning og evt. clairvoyant besked. Nedskriv dine spørgsmål på forhånd. Også tolkning af Livskort 
og Årskort 
www.artessens.dk og www.crowley-tarot-abc.dk  
 

Assisi Silent Retreat Center 

Stand nr. 36 

Mayadevi Dichmann 
Silent Retreat Center i Assisi tilbyder stilhedsretræter samt mulighed for individuelle retræteophold. 
Centeret ligger midt en fredet naturpark tæt på Assisi 
www.SilentRetreatCenter.com  
 

Astrid Munck 

Stand nr. 3 

Astrid Munck Daverkosen 
Spirituel glaskunst og smykker 
www.astridmunck.dk  
 

Astrolog og clairvoyant 

Stand nr. 261C 

Karin Nikolajsen 
Clairvoyant auralæsning, intuitiv horoskop-tolkning, kortoplæg i forbindelse med clairvoyance 
www.karinnikolajsen.dk  
 

Astrologi og Coaching 

Stand nr. 65 

Kaj Larsen 
Information om: Astrologi og coaching, terapeutisk astrologi, foredrag og kurser 
www.astrologi-info.dk og www.astrologi-coaching.dk  



Krop-Sind-Ånd Helsemessen Brøndby Hallen 

Udstillerliste d. 1. - 3. februar 2019 

 

3 

 

Astrologisk Rådgivning 

Stand nr. 160 

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 
 

Atlantis Expedition 

Stand nr. 182 

Carsten Skaarup 
Vi vil finde ruinerne af Atzes tempel på Atlantis og kongebyen, havnen mm. Vi vil gøre det største 
fund til gavn for menneskeheden - og bevise at Atlantis engang eksisterede 
www.atlantisdiscovery.com  
 

Ayurveda - Embassy of India Copenhagen 

Stand nr. 291 

Mette Ostenfeldt Fallesen 
Ayurveda er et ældgammelt videnssystem, hvor kroppen og sindet ses som en enhed 
www.indianembassycopenhagen.gov.in  
 

Ayurveda-kostvejledning 

Stand nr. 120B 

Nicolay Marcus Zederlinn 
Ayurvedisk kostvejedning, vegetariske madlavningskurser og reklame for flowfood.dk´s nye tiltag 
Mad og meditation, der foregår hver mandag i København 
www.flowfood.dk  
 

Balanceministeriet 

Stand nr. 234 

Vibeke Munk 
Balanceministeriets målsætning er at skabe balance i menneskers liv! Vi har mange års erfaring 
inden for behandlinger og coaching, herunder stressbehandling og vægtreduktionsforløb 
www.balanceministeriet.dk  
 

Balipura Dk 

Stand nr. 23 

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  
 

Behandler Martin Poppel 

Stand nr. 164 

Martin Haupt Poppel 
Biomagnetisme: Kan kurere / afhjælpe div. sygdomme såsom borrelia og følgeinfektioner, 
fibromyalgi, kronisk træthed, lupus, psoriasis, diabetes for at nævne en håndfuld. Kom og hør 
nærmere 
www.martinpoppel.dk  
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Betina Bjerre 

Stand nr. 41 + kunstvæg 261 

Betina Bjerre 
Dejlige hvedepuder til ømme muskler eller led. Eller bare til varme og hygge. Kom og prøv den på 
messen. Se også de skønne Buddha malerier i olie farve på lærred 
www.betinabjerre.dk  
 

Bevidsthedsmedicin 

Stand nr. 204 

Moorggan Gersdorff 
Bevidsthedsmedicin: Sessions med idémanden og forskeren bag Bevidsthedsmedicin, Mental coach 
Moorggan Gersdorff. Samt salg af Bevidsthedsmedicin CD'er 
www.bevidsthedsmedicin.dk  
 

Biodynamisk Forbrugersammenslutning 

Stand nr. 9 

Lars Mikkelsen 
Biodynamiske forbrugere - Biodynamiske produkter er ikke alene økologiske - de er desuden dyrket 
med biodynamiske metoder og præparater, der styrker deres sundhed og ernæringskvalitet 
www.biodynamiskeforbrugere.dk  
 

Biogan AS 

Stand nr. 130 

Anders Kok 
Biogan - Din leverandør af biodynamiske og økologiske fødevarer 
www.biogan.dk  
 

Bivokslys 

Stand nr. 35 

Olga Olesen 
Bivokslys er lys, lavet af 100% rent bivoks og organiske bomuldsvæger. Varm glød og duft af honning 
skaber hyggelige omgivelser og er med til at rense energien i hjemmet 
www.bivokslys.dk  
 

Bog og Mystik 

Stand nr. 190 

Lykke Olsen 
Den spirituelle boghandel. Alt i bøger - tarotkort - englekort - musik 
www.bog-mystik.dk  
 

Brahma Kumaris 

Stand nr. 10 

Sonja Ohlsson 
Gratis sjælshoroskoper, meditation, fotoudstilling "Souls" 
www.brahmakumaris.dk  
 

CBD-Care4you 

Stand nr. 100 

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  
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Cenobia 

Stand nr. 55 

Khitty Haugsted 
Tolkning på dit liv 'her/nu' (kortoplæg). Salg af varer 
www.cenobia.dk  
 

Center for Krop og Psyke 

Stand nr. 236 

Jens Peter Hansen 
Bevidst sammenhængende vejrtrækning (åndedrætsterapi). Inkahealing 
www.re-birthing.dk og www.Inkaspirit.dk  
 

Chakra Carla og Rosefine Wellness og Terapi 

Stand nr. 140 

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  
 

ClairvoyanceKit 

Stand nr. 73 

Kit Liesel Dalager 
Clairvoyance, speciale i afdødekontakt. Fortid, nutid, fremtid 
www.clairvoyancekit.dk  
 

Clairvoyancevejleder Skolen 

Stand nr. 210 

Tove Lucka Kofoed 
Få en clairvoyance af færdigt uddannede fra skolen og nuværende studerende - og / eller en snak 
med dem og Tove 
www.tove-kofoed.dk  
 

Clairvoyant Krystalkugle læsning 

Stand nr. 134 

Helle Charlotte Kjeldsen 
Krystalkugle læsninger om fortid, nutid og fremtid 
www.hc-kjeldsen.dk  
 

D. Nielsen 

Stand nr. 155 

Dennis Nielsen 
Det gode liv anskuet fra en holistisk vinkel. Jeg har baggrund som elektriker og energiteknolog, og 
ser klare røde tråde mellem energi i den praktiske- og kropslige verden 
 

Dalens Produkter ApS 

Stand nr. 44 

Jette Dahl 
Naturlig hudpleje til ansigt og krop 
www.dalens.dk  
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Dansk Esperantoforening 

Stand nr. 46 

Peter Wraae 
Det internationale sprog Esperanto - sproget uden grænser 
www.esperanto.dk  
 

Dansk Kabbalistisk Numerologi Institut 

Stand nr. 251 

Anat Shafir Mortensen 
Kabbalistisk numerologi med kanaliseringer. Mød en kabbalistisk mystiker 
www.kab-numerologi.dk  
 

Dansk Spirituel Sammenslutning 

Stand nr. 63 

Stinna Søndergaard og Jack Eckhart Langelund 
En forening for alle med spirituel interesse og overbevisning. Vi vil udbrede det spirituelle budskab 
og bringe forståelse for den åndelige verden og filosofien bag 
www.spiritualist.dk  
 

Dansk Vegetarisk Forening DVF 

Stand nr. 38 

Louise Johansen 
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  
 

Danske Kinesiologer 

Stand nr. 95 

Rikke Barbro Bendixen 
Hvor klog kan man egentlig blive af at tale med en muskel? Besøg kinesiologerne og få en snak med 
os - og ikke mindst dig selv. Også korte behandlinger á kr. 200,- 
www.danskekinesiologer.dk  
 

De Ni Porte 

Stand nr. 253 

Marianne Miravet Sorribes 
Besøg De Ni Porte: Udfold dit fulde potentiale ved at forankre din spiritualitet i guddommelig 
feminin kraft og visdom, inspireret af Maria Magdalenes evangelium 
www.deniporte.dk  
 

Den Danske Zoneterapeutskole 

Stand nr. 132 

Lene Wulff Schmidt 
Prøv effekten af zoneterapi og hør mere om vores uddannelse til zoneterapeut inkl. 
massøruddannelsen og vores mange alsidige kurser. Vi har mere end 33 års erfaring 
www.ddz.dk og www.eschool.dk  
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Den Gyldne Sol - Soul Coaching 

Stand nr. 90 

Ilse Johannesen og Johanna Shanti 
Bliv Soul Terapeut - Ny Tids banebrydende Uddannelse! Sjælsterapi-coaching -Soulrelease-Alt med 
Spirit! Fantastisiske Spirituelle Rejser til Hellige steder! NYT! Spirituelt Slanke & Sundhedsforløb 
www.dengyldnesol.dk og www.kanaliseringsskolen.dk  
 

Det Tredie Testamente - Livets Skole i Martinus åndvidenskab 

Stand nr. 42 

Jan Langekær 
Martinus åndsvidenskab - Alkærlighedens videnskab. Det Tredie Testamente. En kærlig og logisk 
livsforklaring for det moderne humane menneske 
www.livetsskole.info  
 

Diapraxis 

Stand nr. 77 

Lene Holmsgaard 
Familieopstilling - griber din fortid ind i din nutid? Bryd dine ubevidste mønstre. I samarbejde med 
re-Connect by Vibeke Hastrup 
www.diapraxis.dk  
 

Dig i Centrum 

Stand nr. 113 

Eva Olsen 
Englekort, krystaller, akupressur ringe, vindspil, saltsten. Kurser og uddannelser 
www.dig-i-centrum.dk  
 

Dyretelepatør og Business Coach 

Stand nr. 203 

Ditte Young 
Dyretelepati og clairvoyant business coaching 
www.ditteyoung.dk  
 

Eden Art 

Stand nr. 56 

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. 162 

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  
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Elixira 

Stand nr. 26 

Anders Blomsen 
Elixira producerer vegansk hudpleje & sælger veganske sæber, babyudstyr & meget mere. Vi vil 
primært udstille vores hudplejeprodukter & sæber. Vi glæder os til at vise jer vores fantastiske 
produkter 
www.elixira.dk  
 

Energetix Magnetsmykker 

Stand nr. 8 

Inge M. Nielsen 
Energetix magnetsmykker - for et bedre velvære 
www.inge.energetix.tv  
 

Energitårnet 

Stand nr. 72 

Anita Routhe 
Aurafoto 
 

Engleskolen Danmark 

Stand nr. 240 

Line Rune Balling og Louise Sofia Rørbech 
Kurser og uddannelse i englehealing og karmisk healing. Englehealing, englekort, englewebshop 
www.engleskole.dk  
 

Ernæringsrådgiver 

Stand nr. 172 

Susan Hemmingsen 
Ernæringsrådgiver og kostvejleder 
www.susanhemmingsen.dk  
 

Fay Center for Clairvoyance 

Stand nr. 243 

Marianne Larsen 
Marianne Larsen har arbejdet med åndelig kontakt 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  
 

Firmassage.dk 

Stand nr. 161 

Niels Kamp Dahlerup 
Stolemassagebehandlinger. Der gives behandlinger, samt oplysninger om firmaordninger og 
stolemassageuddannelse 
www.firmassage.dk  
 

Fit og Fun 

Stand nr. 293 

René Dahl 
Optimus massagepude med infrarød varme - til hele kroppen 
www.udespa-living.dk  
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Folkekirken - Helsingør, Københavns og Roskilde stifter 

Stand nr. 142 

Niels Underbjerg 
Kristen spiritualitet 
www.folkekirken.dk  
 

Foredragsholder og zoneterapeut 

Foredrag 

Laila M. Edsberg 
Foredragsholder, sygeplejerske, naturopat ibm./biopat, coach og zoneterapeut 
www.herlevhelsezone.dk  
 

Foredragsholder og zoneterapeut 

Foredrag 

Lise-Lotte Skovdal 
Zoneterapeut RAB, biopat, foredragsholder og underviser 
www.genskab-balancen.dk  
 

Fuerza Vital 

Stand nr. 276 

Mogens Jespersen 
Hybenprodukter. Kvalitetsprodukt fra Chiles vilde hyben. Hybenpulver som kosttilskud, skaller til 
lækker suppe/dessert. Te med naturlig frugtaroma. Hybenkerneolie - et unikt hudplejeprodukt 
www.hyben.dk  
 

Galleri Engel 

Foredrag 

Lis Engel 
Processmeditation & øjeblikkets magi med kroppen og hverdagens bevægelser som nøgle til 
transformation 
www.lisengel.dk  
 

Godkarmashop.dk 

Stand nr. 250 

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. 29 

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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Griffle 

Stand nr. 212 

Elin Steffensen 
Hos Griffle Forlag kan du møde forfatteren til "Den bevidste krop": Bjørn Herold Olsen og Sanne 
Roesen: "Nærvær hver dag" - en mindful kalender. Mød også Gina Asbjerg med bestselleren "Gaven 
i maven" 
www.griffle.dk  
 

Hannadea Håndlæsning Med Clairvoyance 

Stand nr. 66 

Hannadea Borkfelt 
Forær dig selv en håndlæsning med clairvoyance 
www.hannadea.vpweb.dk  
 

Hare Krishna 

Stand nr. 2 

Leif Asmark Jensen 
Hare Krishna 
www.harekrishna.dk  
 

Healing ved Merete Aarkrog 

Stand nr. 176 

Merete Aarkrog 
Clairvoyant healing, fjernhealing, husrensning, regression, kurser, vægttabsforløb. Succes med 
behandling mod stress / angst. Kig forbi og hør hvad jeg kan gøre for dig 
www.healing-merete-aarkrog.dk  
 

Healing, æteriske olier 

Stand nr. 53 

Malene Ullersted 
Klinik Malene Æteriske olier v/dōTERRA, til dig, dine børn, dine kæledyr, samt professionelt. Løbende 
tema oplæg på standen – 101 brug af æteriske olier. Update på dit kropssystem m/ Bioscan 
www.ullersted.dk  
 

Healinghands 

Stand nr. 122 

Bettina Olsen 
Kranio-sakral terapi til mennesker og dyr. Blid, men effektiv behandling som arbejder med den 
kranio-sakrale puls og sætter kroppens egne selvhelbredende kræfter i gang 
www.kst-koege.dk  
 

Helhed og Harmoni 

Stand nr. 156 

Bente og Bjarne Græbert-Tiede 
Indiansk spiritualitet, astrologi, kurser og workshops. Traumeterapi - SE/NARM en nænsom 
ressource orienteret metode til klarhed, indsigt og healing. Kraftdyr - healing og clairvoyance 
www.medicinhjulet.dk  
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Helsehuset Namaste 

Stand nr. 26 

Naeem 
Naeem er stifter af Helsehuset Namaste - healer - forfatter - foredragsholder. Hør om muligheden 
for at deltage på en 9 dages spændende helbredsrejse til Mallorca i april 
www.lifeisgreat.dk  
 

Hjerterummet 

Foyeren 

Lars Rasmussen 
I ♥ Hjerterummet ♥ er der madrasser, bløde puder, blid energi og stille væren … Her kan du få ro på, 
hvile, meditere, mærke din sjæl og komme tilbage til dig selv ♥ 
 

Hjertets Vej 

Stand nr. 32 

Annalise Stourup de Molade 
Intuitiv Life-Coaching, drømmetydning, fordybelse, regression, naturterapi, shamanisme. Healings- 
og energirejser til de Bosniske pyramider 
www.hjertetsvej.dk  
 

Holistisk Fødselshjælper 

Stand nr. 120A 

Hannah Freja Læssøe 
Graviditet og fødsel set med holistiske øjne. Mother Circle - et alternativ til traditionel mødregruppe. 
Kom og prøv rebozo-massage, en blid massageform til afspænding af bækkenet 
www.hannahfreja.dk  
 

Holistisk Sommerfestival 

Stand nr. 60 

Claus Pedersen 
Alternativ/spirituel ferie m. workshops og foredrag, inspirerende opdagelsesrejse i holistisk 
tænkning og livsstil, fokus på det hele menneske, krop, sjæl, ånd. Bosei - Idrætshøjskolen på 
Sydsjælland 
www.holistisksommerfestival.dk  
 

House of Change 

Stand nr. 220 

Hellemaximilla Antares 
Kurser inden for Access Bars©, Access Foundation, Vægt Bootcamp, søvn optimering og Body 
Alignment. Behandlinger: Sandplay, Access Bars©, BioHealth analyse og behandling, stress coaching 
og terapi 
www.house-of-change.dk  
 

Human Design System 

Stand nr. 161A 

Darshana Deborah Mathews 
Human Design System kan give dig et klart billede af, hvem du er, med din egen vejledningsstrategi. 
HDS hjælper med at finde din essentielle natur - på tværs af det brede spektrum af at være 
menneske 
www.human-design.org  
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Håndlæser 

Stand nr. 104 

Lise Lykke 
Clairvoyant håndlæsning, der kan fortælle om din situation her og nu, om din fortid, og om den tid 
der kommer 
www.lilyguld.dk  
 

Håndlæser 

Stand nr. 134 

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 - Sigridur 

Stand nr. 74 

Sigridur og Peter Seit 
Den Islandske håndlæser. Clairvoyant håndlæsning, håndlæserskole, forældre/børn rådgivning, 
healing, samtale, kunstterapi, spirituelle malekurser, meditations- og healingskurser, foredrag og 
workshops 
www.sigridur.dk og www.denlegendepensel.dk  
 

Håndlæsning 

Stand nr. 183 

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 - Hellekilden 

Stand nr. 261E 

Helle Margrethe Kofoed 
Håndlæsning med clairvoyance 
 

I Mesterens Lys 

Stand nr. 121 

Torsten Borbye Nielsen 
Christfulness, kristen trospraksis. Helende bøn, heling af hjertet, bøn for syge, aktiv lytning 
www.imesterenslys.dk og www.christfulness.dk  
 

InDuna 

Stand nr. 40 

Diana Lund 
Få fokus på hvordan vi lærer os selv og andre bedre at kende. Kig forbi standen og se hvordan du kan 
bruge bogen 'Mine dybe tanker' og de andre produkter til netop dette 
www.induna.dk  
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InkaDesign 

Stand nr. 162 

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  
 

InnerWisdom.dk 

Stand nr. 285 

Abigaele Frost 
Mærk dig selv og roen, via healing med krystaller eller blid healingsmassage. Hør også nærmere om 
Energi-værkstedet, et spirituelt fællesskab med henblik på selvudvikling og hyggeligt samvær 
www.innerwisdom.dk  
 

Intuitiv Maling 

Stand nr. 64 

Bierte Hee 
Intuitiv maling. Bog: "At Male Intuitivt - en indre rejse". Kurser, uddannelse og kunstterapi 
www.intuitivmaling.dk og www.biertehee.dk  
 

Intuitiv-healing 

Stand nr. 232 

Lea Bodin 
Velvære og ro. Prøvebehandling på healing og/eller hypnose. Kærlig traumeforløsning til dig og din 
sjæl og få mere flow i dit liv 
www.lea-bodin.dk  
 

Jacobsen 

Stand nr. 222 

Bente Jacobsen 
Psykoterapeut. Transbiologisk traumeterapi - effektiv forløsning af dine dybeste traumer. 
METAsundhed - sammenhængen mellem din psyke og dine fysiske symptomer 
www.jacobsenterapi.dk  
 

Jinnii.me 

Stand nr. 252 

Marie-Louise Munk 
Jinnii er en portal og webshop med online kurser, uddannelser, webinarer, foredrag og 
coachingforløb m.m. indenfor personlig og åndelig udvikling, fra et hav af dygtige danske 
undervisere 
www.jinnii.me  
 

JohnCalmar.dk 

Stand nr. 177 

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  
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Journey Danmark 

Stand nr. 226 

Camille Viktoria 
Journey metoden handler om at finde og tilgive gamle, ofte traumatiske celleminder 
www.journeydenmark.dk  
 

Jung Shim AS 

Stand nr. 79 

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. 181 

Sander Søndergaard 
Healing med kanaliserede budskaber 
 

Karma clairvoyance 

Stand nr. 223 

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

Kim Beyers Hypnose og Terapi 

Stand nr. 101 

Kim Beyer 
Kombinationen af NLP og hypnose kan udrette små mirakler. Det er almindeligt kendt, at vi via 
hypnose kan afhjælpe rygetrang, forbier og traumer. Også godt mod præstationsangst osv. 
www.frimedterapi.dk  
 

Klanguniverset.dk 

Stand nr. 290 

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 Huset ved Havnen 

Stand nr. 163 

Jens Arrent 
Jordstråling, og strålingen fra vandårer er ofte medårsag til sygdom, cancer oma., og findes i stort set 
alle vores boligmiljøer. Disse skadelige energier kan opmåles og beviseligt flyttes effektivt 
www.cellcare.dk  
 

Klinik Ikilikian 

Stand nr. 174 

Alex Ikilikian 
Behandling efter IKI-metoden, udviklet af psykolog, akupunktør og healer Alex Ikilikian. Effektiv 
behandling af fysiske og psykiske sygdomme samt smertelindring 
www.klinik-iki.com  
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Kontoret for Krop og Liv 

Stand nr. 144 

Katrine May Hansen 
En helhedsorienteret klinik, café og kursuscenter i København: Kropsbehandling, zoneterapi, natural 
facelift/japansk lifting/kosmetisk, akupunktur. Hør mere om vores mange hold, foredrag og kurser 
www.kontoretforkropogliv.planway.com  
 

Kort - Amazonerne 

Stand nr. 61 

Jette De Summer-Brason 
Kort-Amazonernes clairvoyante råd med smukke kort 
www.jeggiveraldrigop.dk  
 

Kort - Amazonerne 

Stand nr. 61 

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

Kosmos Center 

Stand nr. 185 

Ingelise og Steen Landsy 
Bred vifte af tilbud: Undervisningsaftener med demo. af clairvoyance. Træningsweekender for 
sensitive. Healingsuddannelse m. bevidst healing. Foredrag, kurser og videoer med viden, humor og 
seriøsitet 
www.kosmoscenter.dk  
 

Kost & Fitness - Sensekonsulent 

Stand nr. 225 

Lene Winberg 
Sense er en livsstil, der passer alle uanset BMI eller alder og er egnet til et varigt vægttab på en nem 
og håndgribelig måde. Et værktøj, der giver struktur på måltider - kun ved brug af dine hænder 
www.sensekost.dk/konsulenter  
 

Kranio-sakral terapeut og fodlæser 

Stand nr. 281 

Nana Michelsen 
Krops- og fodlæser, kranio-sakral terapeut. Jeg læser din krop, så du kan få dit gode helbred tilbage. 
Eksklusiv behandling forløser symptomer som tinnitus, piskesmæld, søvnproblemer 
www.nanamichelsen.dk  
 

Krebs Glas 

Stand nr. 271 

Elin Krebs 
Glas og smykker 
www.krebsglas.dk  
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Kreutz og Rosenfell 

Stand nr. 206 

Pia Rosenfell 
Hesteassisteret gruppecoaching - systemisk opstilling med heste. Forfattere til bogen 
”Forbindelsen”, der beskriver den særlige forbindelse mellem forældre og børn samt dyr og deres 
ejer 
www.kreutzogrosenfell.dk  
 

Kristeligt Dagblad 

Stand nr. 175 

Johanne Bech 
Vi deler gratis aviser ud. Vi har en speciel udgave med af Liv & Sjæl med. Samt vi tilbyder 4 uger 
gratis prøveperiode helt uden binding 
www.profacers.com  
 

Kristinna P 

Stand nr. 30 

Kristinna Izabella P 
Mindfulness kortsæt, kunst 
www.kristinna.dk  
 

Krystallys Chakra 

Stand nr. 282 

Marie Louise Geleff 
Prøv en chakra afbalancering med krystallysene fra Casa de Dom Inacio i Brasilien. "Banho Cristais" 
 

Krystalskolen Danmark 

Stand nr. 153 

Merise McDowall Frederiksen 
Uddan dig til den nye tids krystalhealer, krystalterapeut, og krystalmester. Eller tag et kursus i at 
bruge krystaller til daglig samt i behandlinger på din klinik. Få en prøvesession af skolen elever 
www.merise-mcdowall.com  
 

Kunstterapi 

Stand nr. 39 

Yeshe Ann Moros 
Forening for antroposofiske kunstterapeuter i Danmark. Kunstterapi kan frigøre kreative potentialer 
og hjælpe til helbredelse og personlig udvikling 
www.antroposofiskkunstterapi.dk  
 

Lautrup Zoneterapi og Allergibehandling 

Stand nr. 50 

Carin Simonsen 
Allergibehandling 
www.lza.dk  
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LaVendelbo 

Stand nr. 277 

Lene Steen Lavendelbo Hansen 
Lavendelprodukter, æteriske olier og silketørklæder sælges med 50% ophørsrabat. Messetilbud på 
keramik kors, duftlamper, krus, sæbeskåle, røgelsespindholdere og fyrfadsstager,- køb to, betal for 
en 
www.lavendelbo.dk  
 

leguano Danmark 

Stand nr. 111 

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. 78 

Kirsten Puggaard 
Forlag. Salg af spirituelle bøger 
www.lemuelbooks.com  
 

Life Flow Energy 

Stand nr. 80 

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  
 

Livetstrae 

Stand nr. 151 

Hope Przybylak 
Hvad får du? Dit træ forbindes med din krop, sind og ånd. Dit træ står oplyst i farver og du omfavnes 
af farver. En vision om din fremtid 
www.livetstrae-nu.dk  
 

Livs- og engleguiden 

Stand nr. 171 

Joan Krøyer Petersen 
Psykologisk rådgivning og engleenergi. Opnå balance, indre styrke og lev dit liv ud fra dit lys/hjerte. 
Englebeskeder, healingsbobler, psyk. rådgivning, online kurser, klub etc. Se gerne Facebook 
www.livs-og-engleguiden.dk  
 

Livskunsten 

Stand nr. 1 

Lajla Enggaard 
Salg af sten og krystaller, Himalaya salt-lamper, unikasmykker 
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Livsstilscenter for Krop og Sjæl 

Stand nr. 47 

Hellebeth Hansen 
Livsstilscenter for krop & sjæl. Trænings- og sundhedshus med forskellige træningsformer, 
reikihealing, coaching, bevidsthedstræning/meditation, slankehold, LW-plastre, kostvejledning og 
smertelindring 
www.livsstilscenter.dk  
 

LNS - Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 

Stand nr. 204 

Moorggan Gersdorff 
LNS Landorganisationen NaturSundhedsrådet - Paraplyorganisation for alternative behandlere, 
skoler, brugere og foreninger 
www.Lns.dk  
 

Lorantius Life Spiritualist 

Stand nr. 203 

Sebbastian Lorantius 
Tilbyder clairvoyance, afdødekontakt, healing og hypnose. Info. om workshops, kurser og forløb. Salg 
og signering af bog: "Den Spirituelle Verden" 
www.sebbastianlorantius.dk og www.spirituelleworkshops.dk  
 

Lotus Arts 

Stand nr. 173 

Casandra K. Askjær 
Kropspleje Atmaolier og cremer baseret på planters indre kraft. Vitalisering af drikkevand. Produkter 
til harmonisering og beskyttelse imod livsnedbrydende stråling. Bøger af Casandra 
www.lotusarts.eu  
 

Lyse Rum Vital Indretning 

Stand nr. 213 

Helle Nielsen 
Med Feng Shui / Holistisk indretning, energi og farver, bringer du harmoni, glæde, flow og overflod 
ind i din hverdag. Dit hjem spejler dit liv. Er der noget i livet du gerne vil ændre? 
www.lyserum.dk  
 

Medicinkvinden.dk 

Stand nr. 245 

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  
 

Medie 

Stand nr. 150 

Anemone 
Arbejder intuitivt med kort og sten. Stenen i din hånd symboliserer din problemstilling. Kortet du 
trækker, skaber overblik for din fremtidige udvikling. Få beskeder, som hjælper dig i din livssituation 
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MerEnergi 

Stand nr. 154 + kunstvæg 261 

Susanne Lykke 
Positiv psykologivejledning og healing med de spirituelle vejledere som guider. Er født med mine 
evner til spirituelt at rådgive og vejlede andre og har flere uddannelser bag mig 
 

Midoris Velværdsmassage 

Stand nr. 170 + kunstvæg 261 

Karin Midori Nielsen 
Hvad er Reiki? Jeg fortæller, hvordan jeg underviser i den internationale Reiki uddannelse og 
fortæller hvordan Reiki indgår i mine guidede ture til Japan. Velværdsmassage, samtale- og 
healingmassage 
www.midoris.dk  
 

minsundhed.com 

Stand nr. 180 

Pernille Borg 
Abonnementsbaseret online sundhedsunivers. Her kan medlemmer få ubegrænset personlig støtte 
og rådgivning hos et bredt panel af eksperter med en holistisk tilgang til fysisk, mental og social 
sundhed 
www.minsundhed.com  
 

Mirakelper 

Stand nr. 263 

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  
 

Munkholm Angoraland 

Stand nr. 20 

Bjarne Munkholm Hansen 
Naturlig hudpleje og wellness serie fra Bornholm, samt naturgarn, strik og filt bl.a. fra egne 
angorakaniner og mohairgeder 
www.angoraland.dk  
 

Munonne - Alternative og spirituelle rejser 

Stand nr. 252 

Marie-Louise Munk 
Munonne er en rejseportal, hvor du finder Danmarks største udvalg af rejser samt weekendophold 
med fokus på velvære for både krop, sind og ånd. Grupperejser og individuelle rejser til 35 lande om 
året 
www.munonne.dk  
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Musikhealing og Sjælsmusik 

Stand nr. 54 

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. 206 

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  
 

NoA OcTAViA 

Stand nr. 200 

Noa Justesen 
Få ro i sind og sjæl. Ved brug af healing eller blindtegning får du en analyse af udfordringer i dit liv nu 
og i nærmeste fremtid. Behandler af stress, livskriser og følelsesmæssige udfordringer 
www.noaoctavia.dk  
 

Numerolog 

Stand nr. 261D 

Birgithe L. H. Pedersen 
Jeg tilbyder numerologisk test af dit navn, der vil vise om dit navn og fødselsdag harmonerer 
www.numerologblhp.dk  
 

Nyt Aspekt 

Stand nr. 185 

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  
 

Odense Håndlæser Skole 

Stand nr. 91 

Erika Herløv Hansen 
Clairvoyant håndlæsning, kurser, foredrag, selskabslæsning 
www.erikahansen.com  
 

Ole Vildmand 

Stand nr. 62 

Ole Friis Vildmand 
"Endelig Fri" - Ny bog forener vægttab, spiritualitet og psykologi. Find partner baseret på vibration 
og kvantefysik. Bali Tema Rejser: yoga - soul reading  - spirituel partner søgning m.m. 
www.gastricbandhypnose.dk  
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Originalreiki.dk 

Stand nr. 123 

Myanne Luxn 
Reiki healing og uddannelse efter den oprindelige metode. En japansk healing teknik hvis effekt er 
videnskabeligt bevist og derfor benyttes på hospitaler verden over. Kom og få en prøvebehandling 
www.originalreiki.dk  
 

Ortopædisten 

Stand nr. 31 

Anne-Liz Carina Buntzen 
Smerter i fødderne, kramper eller sover de? Hvordan har ankler, knæ og hofteled det? Kom og få et 
10.000 km. eftersyn 
www.ortopaedisten.dk  
 

Osho Zen Tarot 

Stand nr. 261A 

Denise Zornig 
Osho zen tarot kombineret med blindtegning, besvarer spørgsmål til din situation her og nu 
 

Powermassage 

Stand nr. 274 

Birgitte D. Larsen 
Himalaya saltlamper, æteriske olier, duft lamper, chakra lys. Massage, DVD - lær at massere 
www.powermassage.dk  
 

Prana-magasinet 

Stand nr. 110 

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  
 

PSPLiv - Hjerteguide til hverdagsglæde 

Stand nr. 131 

Pernille Pedersen 
Jeg hjælper dig tilbage i dit hjerte via vejrtrækning, bevægelse, meditation, engelkort og mine 
intuitive evner, så du kan leve det liv, på din måde, til dit højeste bedste 
www. og https://pspliv.easyme.dk  
 

re-connect by Vibeke Hastrup 

Stand nr. 77 

Vibeke Hastrup 
Familieopstilling -skab forandring i dit liv. Har dit familiesystem en effekt på det liv du lever i dag? I 
samarbejde med Lene Holmsgaard, Diapraxis 
www.vibekehastrup.com  
 

Regression, sjælerejser og uddannelse 

Stand nr. 233 

Michael Agerholm 
Regression og sjælerejser, samt oplæg med OH-kort 
www.agerholm.com  
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Rehab Rejser 

Stand nr. 234 

Margit Ottow 
Rehab Rejser - Rehabiliterings rejser til Spanien. Vi er et privat Montebello, der tilbyder 
rehabiliterings- og genoptræningsrejser i Spanien 
www.rehabrejser.dk  
 

Reiki Danmark 

Stand nr. 280 

Anny Petersen 
Reikihealing: Oplev et øjebliks afslapning, indre ro og nydelse gennem vores healende hænder. Lær 
selv Reikihealing på et weekendkursus  og brug det til at forbedre alt i dit liv 
www.reikidanmark.dk  
 

Reiki Healing 

Stand nr. 231 

Ann Lindhardtsen Nielsen 
Reiki Healing til sensitive børn, hjælper dit barn til en hverdag i mental balance. Jeg tilbyder også 
healing og afbalancering af chakras til dyr og modtager telepatiske beskeder fra dyret til dig 
www.annsreiki.dk  
 

Ritterhuset 

Stand nr. 34 

Birgit Ritter 
Birgit arbejder med stress, ledelse, livskvalitet og overskud, og Mette arbejder med det personlige 
lederskab, karriere og sorg. De kan hjælpe med den stress, sorg / tab som du oplever i din hverdag 
www.ritterhuset.dk  
 

Ro og Indsigt 

Stand nr. 244 

Marianne Krogsgaard Berg 
Jeg tilbyder reiki healing som giver ro i hele kroppen og har bl.a. stor effekt på stress og 
eksamensangst. Du kan også komme i regressionsterapi eller blive coachet, så du opnår øget 
selvindsigt 
www.roogindsigt.dk  
 

Sagagruppen 

Stand nr. 48 

Jørn og Mette Valum 
Museumskopismykker i bronze og i sølv. Sten, krystaller og mineraler 
 

Sanserier 

Stand nr. 270 

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  
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Santos Institute Manual Medicine 

Stand nr. 102 

Marlon dos Santos Buriti 
Ønsker du at lære et fantastisk håndværk med dine hænder, hvor du lærer at hjælpe andre 
mennesker på en effektiv måde ud fra en større helhed, så er Santos uddannelserne helt sikkert 
noget for dig 
www.santosinstitute.dk  
 

SB-Hypnose 

Stand nr. 235 

Stephanie Bergquist 
Bliv den stærkeste udgave af dig. Hypnose kan forandre dit liv og åbne for nye muligheder og 
styrker. Igennem hypnose skabes der hurtige, positive og vedvarende forandringer 
www.sb-hypnose.dk  
 

Sensory Training Institute 

Foredrag 

Martin Spang Olsen 
Uddannelse til Sensorisk Træner®. Systemet bygger på en en integration af lydudtryk, følelser og 
fysisk bevægelse. Målet er at udvikle en form for hyper-intelligens, en syntese af alle sanser og 
intelligenser i ét 
www.sensorytrainer.com  
 

ShamanShoppen.com 

Stand nr. 241 

Søren Schjerbeck 
Indiansk kunsthåndværk, drømmefangere, røgelse. Medicinhjulet, kraftdyr, kraftplanter og kraftsten. 
Trommer 
www.shamanshoppen.com  
 

Share Plums 

Stand nr. 37 

Alice Mao 
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  
 

Shariananda Oracle 

Stand nr. 214 

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  
 

Sjksarah - Intuitive Malerier 

Stand nr. 45 

Sarah Julie Kristensen 
Jeg maler intuitive og personlige malerier med inspiration hentet fra spirituelle, følelsesmæssige og 
naturnære oplevelser. Livet er kreativitet 
www.sjksarah.dk  
 



Krop-Sind-Ånd Helsemessen Brøndby Hallen 

Udstillerliste d. 1. - 3. februar 2019 

 

24 

 

Sjælsskåle 

Stand nr. 24 

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  
 

Slip Sorg og Stress 

Stand nr. 34 

Mette Hvied Lauesen 
Birgit arbejder med stress, ledelse, livskvalitet og overskud, og Mette arbejder med det personlige 
lederskab, karriere og sorg. De kan hjælpe med den stress, sorg / tab som du oplever i din hverdag 
www.mettehl.dk  
 

Snowbird 

Stand nr. 5 

Jeanette Fischer 
Salg af originale Indianske varer fra nordamerikanske stammer 
www.snowbird.dk  
 

Sonja Lucien 

Stand nr. 205 

Sonja Lucien 
Mens jeg tegner en guide der passer til dig, kommer der et flow af klare, rene, clairvoyante 
budskaber igennem 
www.sonjalucien.com  
 

Soul Academy 

Stand nr. 262 

Timiann Melissa Olsen og Signe S. C. Rosenweis 
Soul Academy fortæller om healeruddannelsen Essens Healing og 2 elever vil give behandlinger på 
standen. Hør også om vores kvindegruppe Feminin Helliggørelse og vores transformationsdage med 
dans 
www.soultransformation.dk  
 

SoveTeknik 

Stand nr. 152 

Jinni Kragh 
Den gode søvn - Dit indvendige smil. Med en nem og effektiv teknik fra hypnosen får du et redskab 
som du kan bruge til at opnå gode sovevaner 
www.soveteknik.dk  
 

Spirit in you 

Stand nr. 284 

Anette Kongslev 
Spirituel vejledning, afdødekontakt 
www.anettekongslev.dk  
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Spirituel Tidslinje 

Stand nr. 150 

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  
 

Spirituelle events og foredrag 

Stand nr. 221 

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  
 

Staudeengen 

Stand nr. 273 

Hanne Rasmussen 
Aroniaprodukter såsom saft, bær, the, syltetøj o.a. 
www.staudeengen.dk  
 

Studio Balance ApS 

Stand nr. 7 

Søren Ludvig 
Vands uendelige muligheder. AQuator er det simple og mobile apparat til fremstilling af både 
sølvvand, alkalisk vand og surt vand 
www.alkaliskvand.dk og www.studiobalance.dk  
 

Summit Lighthouse 

Stand nr. 59 

Pernille Povlsen 
De Opstegne Mestres Lære - engle, mestre, Saint Germain, alkymi, den violette flamme, karma, 
reinkarnation, de 7 stråler. Praktisk spiritualitet for Vandmandens Tidsalder 
www.summitlighthouse.dk  
 

Sundhedsshoppen 

Stand nr. 33 

Kirsten Bak Hansen 
Sundhedsshoppen tilbyder at genopbygge kroppen gennem tilførsel af 100 % naturlige, 
videnskabelige dokumenterede letoptagelige byggesten fra det tyske firma Berry.En 
www.sundhedsshoppen.com  
 

Svaleholm - Clairvoyant Medie og Healer 

Stand nr. 76 

Gitte Kirketerp-Møller 
Clairvoyance og afdødekontakt, healing og kraniosakral terapi, intuitiv coaching. Spirituel workshop: 
Kreativ proces. Clairvoyance hest og hund 
www.svaleholm.com  
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Tarot 

Stand nr. 25 

Ina-Marie Berthelsen 
Tarot er din sjæls spejl, er du bare lidt nysgerrig? 
www.ina-marie.dk  
 

Tarot og clairvoyance 

Stand nr. 75 

Emmelie Harder 
Tarot og clairvoyance, få et indblik i din fremtid ved at forstå din fortid 
www.emmelieharder.dk  
 

Tarot via clairvoyance 

Stand nr. 261B 

Isa Engelbrecht 
Tarot via clairvoyance 
 

TAT - stress af i krop og sind 

Stand nr. 242 

Else Baden-Jensen 
TAT - blid, effektiv balancering og spirituel healing. Tag gerne fat i et helt konkret problem. Kom fri af 
det, der stresser dig. Få ro, indsigt, glæde og lethed 
www.tat-danmark.dk  
 

TAT - stress af i krop og sind 

Stand nr. 242 

Janne Ringius 
TAT er en enkel, elegant og effektiv spirituel teknik til varig forandring 
www.tat-danmark.dk  
 

The Language of Energy 

Stand nr. 184 

Henriette Roed 
Spirituel vejledning og kropsterapi, ud fra medbragt foto af dine kæledyr. Mit speciale er hunde og 
deres ejere. Hvad kan I lære af hinanden? I største kærlighed, er der løsning bag hver udfordring 
www.henrietteroed.dk  
 

Tobias-Skolen 

Stand nr. 103 

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  
 

Tools2change.dk 

Stand nr. 211 

Yvonne Stjernholm 
Hjerne Wellness - hjernebølger som efter meditation via let berøring. Stress reduktion, glæde og 
velvære til krop og sind. Selvregulerings værktøjer. Bars®, TRE®, kurser, kropsbehandlinger, terapi 
mv. 
www.tools2change.dk  
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Trommeværkstedet 

Stand nr. 51 

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

Vandrer mod Lyset Forum 

Stand nr. 275 

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. 58 

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

WaterCare 

Stand nr. 70 

Stefan Colind 
Kangen-maskinerne laver det sundeste drikkevand, der er filtreret, basisk, ioniseret og sprængfyldt 
med antioxidanter. Kom forbi og se, hør og smag 
www.water-care.dk  
 

WeCare4u 

Stand nr. 92 

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

Wisdom in Vision 

Stand nr. 201 

Dorte Siger Nielsen 
Heilpraktik behandler. Balancering af kroppen via fransk øreakupunktur og Kranio Sakral Terapi 
www.wisdominvision.com  
 

World of Comfort 

Stand nr. 260 

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  
 

World Rainforest Organization 

Stand nr. 67 

Benny de Molade 
Bevarelse af regnskoven i Amazonas. WRO´s hjælp til befolkningen i Amazonas 
www.wro.dk  
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Yoganic 

Stand nr. 272 

Caroline Lassen 
Bløde, skønne tæpper og tørklæder i 100% cashmere. Unikke og håndvævede i samarbejde med 
hjælpe organisationen helping hands. Yogatøj fra det populære danske mærke Bella Beluga 
 

Yunik 

Stand nr. 6 

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  
 

Zalinas Kilde 

Stand nr. 133 

Zalina Loniel Leanne Mikkelsen 
Zalinas Engleskole, der undervises i Engle healing, De 12 chakra, krystal healing og clairvoyance. En 
1-årig uddannelse, der uddanner elever til at give, Spirituel wellness for krop, sjæl og psyke 
www.zalinas-kilde.dk  
 

Zen Kropsterapi og Velvære 

Stand nr. 94 

Selda Gyl 
ZEN kropsterapi. Prøv den unikke behandling af kropsterapi massage og healing og oplev velvære i 
krop og sjæl 
 


