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5Rytmer 
Stand nr. B16 
Günther Schrader 
5Rhythms® fri dans - Flowing-Staccato-Chaos-Lyrical-Stillness - uden forudsætninger og for alle aldre: 
En mulighed for at udtrykke sig frit i dansen til musik 
www.5rytmeraalborg.dk  
 

Access Bars 
Stand nr. 39 
Lise Svendsgaard 
BARS behandling er ren hjerne wellness. Du slipper myldertanker, begrænsninger, irritation og stress 
mm. Lethed, velvære og overskud i krop og sind. Afslappende behandling via 32 punkter på hovedet 
 

Aloe Velvær 
Stand nr. B15 
Jeanette Andersen 
Aloe vera produkter fra "Forever" 
www.myaloevera.dk/als  
 

Anatomia 
Stand nr. 70 
Jacob Juul 
Myofascial Release er en behandlingsform, der fjerner smerter fra kroppen. Det spændte bindevæv 
bliver løsnet, så muskler, nervesignaler og blodgennemstrømning igen fungerer optimalt 
www.anatomia.dk  
 

Anitas Unikke Univers 
Stand nr. B17 
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  
 

Ansigtsyoga 
Foredrag 
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. B7 
Astrid Munck Daverkosen 
Spirituel glaskunst og smykker 
www.astridmunck.dk  
 

Ayna 
Stand nr. 43 
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  
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Bach terapeut 
Stand nr. B4 
Anne Hammer Langgaard 
Bachs Blomsterremedier. Helende blomsterremedier til alle de naturlige følelser og tilstande der både 
udfordrer og udvikler mennesker livet igennem. Til alle alderstrin og enhver livsudfordring 
www.langgaard.eu  
 

Balancerum 
Stand nr. 27 
Theresia Munkholm 
Tilbyder healing m. bodywork, der løsner chok/skævheder/ubalancer, så flow og balance genoprettes. 
Smertelindrende. Sindet fortrænger - kroppen husker alt. Facebook: Balancerum 
www.balancerum.dk  
 

Beauty by Kramer 
Stand nr. 56 
Maja Kramer Andersen 
Drømmer du om at mindske ansigtets ydre aldringstegn uden brug af botox og fillers, så er Japansk 
Lifting perfekt for dig. Behandlingen er et mix af ansigtszoneterapi, ansigtsmassage og lymfedrænage 
 

Biogan A/S 
Stand nr. 62 
Anders Kok 
Biogan - Din leverandør af biodynamiske og økologiske fødevarer 
www.biogan.dk  
 

Bosniske pyramider 
Foredrag 
Rie Jespersen 
Arrangerer en rejse med energiarbejde, kanalisering og healing i pyramidedalen i Bosnien 
www.portaljourneys.dk  
 

Bowtech 
Stand nr. 21 
Niels-Jørgen Hjerrild 
Bowtech - en blid behandling der stimulerer kroppen til at hele sig selv 
www.bowtechvejle.dk  
 

Brovst Massøren 
Stand nr. 56 
Hans Peder Hansen 
Fysiologisk massage, healing og healingsmassage, tantramassage. Facebook: Brovst massøren 
 

CBD-Care4you 
Stand nr. 69 
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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Chakra Carla og Rosefine Wellness og Terapi 
Stand nr. 29 
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  
 

Clairvoyant Krystalkugle læsning 
Stand nr. 25 
Helle Charlotte Kjeldsen 
Krystalkugle læsninger om fortid, nutid og fremtid 
www.hc-kjeldsen.dk  
 

Clairvoyant Medium 
Stand nr. 31 
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  
 

Clairvoyante Medier 
Stand nr. 30 
Christian Viborg og Eghon Engelund 
Christian arbejder som clairvoyant-medium. Samtidig har han arbejdet i de engelske spiritistkirker og 
i Norge 
www.christianviborg.dk og www.eghonengelund.dk  
 

Cyklus Center 
Stand nr. 33 
Jonnya Idskov Thulstrup 
Salg af shaman ting, røgelse, smykker, tøj og krystaller. Salg af bøger skrevet af Jonnya Idskov 
Thulstrup: "Mestrene fra Det Store Hvide Broder-Søsterskab" og "Budskab fra stjernerne" 
www.cykluscenter.dk  
 

Den Rytmiske i Nordkraft 
Stand nr. B5 
Anne-Mette Strandgaard 
"Træk vejret - Syng Dig Sund" henvender sig primært til lunge- og/eller hjertesyge, men kan også 
hjælpe dig som døjer med stress, angst, smerter mm. Kom og hør om vi kan gøre noget for dig 
www.den-rytmiske-nordkraft.dk  
 

Det Tredie Testamente - Livets Skole i Martinus åndvidenskab 
Stand nr. B9 
Jan Langekær 
Martinus åndsvidenskab - Alkærlighedens videnskab. Det Tredie Testamente. En kærlig og logisk 
livsforklaring for det moderne humane menneske 
www.livetsskole.info  
 

 
 
  



Krop-Sind-Ånd Helsemessen Aalborg Kongres & Kultur Center 
Udstillerliste  d. 1. - 3. marts 2019 

 

4 

DeViva 
Stand nr. 3 
Solveig Maria Radut 
Healing - kom og prøv eller hør mere. Uddannet healer, heilpraktiker, bachterapeut og ergoterapeut. 
Holistisk analyse og terapi, der skaber balance og naturligt stimulerer de selvhelbredende kræfter 
www.deviva.dk og www.deviva-healing.dk  
 

doTERRA 
Stand nr. 32 
Joan Nielsen 
Æteriske olier til lindring, glæde og velvære - effektive til næsten alle livets udfordringer. Hør om 
hvorfor og hvordan. Mulighed for at prøve, dufte og få en AromaTouch håndbehandling på standen 
www.naturligeolier.dk  
 

Engleskolen Danmark 
Stand nr. 35 
Line Rune Balling og Louise Sofia Rørbech 
Engleskolen Danmark ved Louise og Line. Uddannelse i englehealing, englekurser, englekort og 
webshop 
www.engleskole.dk  
 

Erlinng Chriistensen 
Stand nr. 50 
Erlinng Chriistensen 
Clairvoyance, kontakt til afdøde, spøgelsesforløsning, hypnose, energi arbejde, uddannelser. Gratis 
reiki healing 
www.erlinngchriistensen.dk  
 

Esperantoforeningen for Nordjylland 
Stand nr. B8 
Ejnar Hjorth 
Esperanto - det internationale sprog 
www.esperanto.dk  
 

Familieopstillinger 
Foredrag 
Birgit Plaugmann og Knud Ramskov 
Familieopstilling, psykoterapi, kropsterapi, parterapi, coaching 
www.birgitplaugmann.dk og www.ramskov-manuvision.dk  
 

Fit & Fun 
Stand nr. 36 
René Dahl 
Optimus massagepude med infrarød varme - til hele kroppen 
www.udespa-living.dk  
 

Floweringtree Metoden 
Stand nr. 51 
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 retraumatiseret 
www.floweringtree.dk  
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Focus & Flow 
Stand nr. 34 - lørdag og søndag 
Bettina Møller Jensen 
Workshops, kurser og bøger med konkrete værktøjer til af få resultater med Loven om Tiltrækning 
www.focusandflow.dk  
 

Folkekirken i Aalborg Stift 
Stand nr. 6 
Thomas Bro Wormslev Jakobsen 
Folkekirken til samtale og bøn. Åndelig medvandring 
www.aalborgstift.dk  
 

Govinda Consult ApS 
Stand nr. B21 
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  
 

Gør Det Nu 
Stand nr. 67 
Tina Knudsen 
"Gør Det Nu" tilbyder hurtigt resultater. Gå efter din drøm og udlev din passion 
 

Healergruppen, Aalborg 
Stand nr. 65 
Anni Riise 
Healing. Healergruppen består af en gruppe healere, som tilbyder lystjeneste, healing eller meditation 
hver onsdag i medborgerhuset i Aalborg 
www.healergruppen.dk  
 

Healing til krop og sjæl 
Stand nr. 42 
Angelicca Freja Parmone Ravn og Aurora Malene Høyer 
Nyd nærende healing med kanaliserede beskeder, der giver indre ro og kontakt med dit smukke 
indre. Salg af unikke lerskåle med den healing du har brug for, skabt og kanaliseret ned af Angelicca 
Ravn 
www.angeliccaravn.dk og www.AuroraMalene.dk  
 

Hellasofia - Match Numerolog 
Stand nr. 53 
Hellasofia Birkelyst 
Få en tolkning af din numerologiske essens og dine navne. Eller vejledning i, hvilke husnumre der er 
gode for dig/din familie samt hjælp til, hvordan du løfter energien i din bolig vha. numerologien 
www.hellasofia.com  
 

Helsehuset-Aalborg 
Stand nr. 4 
Christa Günther og Dorit Jakobsen 
Tankefeltterapi er en metode til at lindre og ofte kurere psykisk og fysisk ubehag. Et samarbejde med 
tanker, følelser og den fysiske krop. En holistisk behandling, der er yderst effektiv 
www.helsehuset-aalborg.dk  
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Hjerteakademiet 
Foredrag 
Charlotte Inannah Fruergaard 
Arbejder med bevidsthed og på at uddanne det bevidste menneske, til at højne sin livskvalitet og til at 
højne samfundets kvalitet. Foredrag, kurser, rejser, retreats mv. 
www.hjerteakademiet.com  

 
Hos Møghe 
Stand nr. B20 
Pia Rønnest 
Figurer, duftolier, chakra olier og spray's, duftlys, lotusstager, vandkrystaller, penduler, stresskugler, 
cd’er, dvd’er 
www.hosmoghe.dk  
 

HOT-LOOK 
Stand nr. B24 
Henrik Villefrance 
Sten, krystaller, lysestager, springvand, lamper, figurer mm. 
 

Håndlæser 
Stand nr. 46 
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. 38 
Birte Skov Olesen 
Håndlæsning 
www.birteolesen.dk  
 

Håndlæser 
Stand nr. 8 
Elin Nielsen 
Håndlæsning. Diplomuddannet af Agma 
 

Håndlæser - Sigridur 
Stand nr. 61 
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. 28 
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  
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I Mesterens Lys - Aalborg Valgmenighed 
Stand nr. 20 
Mikael Larsen 
Kristen spiritualitet. Christfulness, heling af hjertet, bøn for syge 
www.imesterenslys.dk og www.aavm.dk  
 

 JohnCalmar.dk 
Stand nr. 10 
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. B12 
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. 3 
Marianne Lane Bjerring 
Kernehealing og ny tids healing. Energirejser og uddannelse, udvikling og trivsel 
www.marianne-lane.dk  
 

Klanguniverset.dk 
Stand nr. 60 
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 Englevingen 
Stand nr. 66 
Lisbeth Strange Nørgaard 
Aura-Soma terapeut og behandler 
www.englevingen.dk  
 

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

Klinik Vitalis 
Stand nr. 7 
Majbritt Dahl Bendixen 
Få en sundhedstest, allergitest, vitamin- og mineraltest, fedtsyretest eller irisanalyse. Få målt din 
krops balance og få råd/vejledning til dit helbred og sundhed 
www.klinik-vitalis.dk  
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Kranio Sakral Terapeut Skolen 
Stand nr. 71 
Lene Kall 
Hør og mærk hvad kraniosakralterapi kan gøre for dig og om vores enestående 2-årige uddannelse. 
En meget blid behandlingsform, der arbejder med det hele menneske 
www.kraniosakralterapeutskolen.dk  

 
Kristian Styrishave 
Stand nr. 22 
Kristian Styrishave 
Spirit Guide Therapy. Mød dine åndelige hjælpere. Healing, terapi og vejledning i samarbejde med 
engle og åndelige hjælpere 
www.kristianstyrishave.dk  
 

LaVendelbo 
Stand nr. B3 
Lene Steen Lavendelbo Hansen 
Lavendelprodukter, æteriske olier, keramik og silketørklæder sælges med 50% ophørsrabat. 
Messetilbud på håndbroderede tunika. Lækre økologiske chokolader og flødeboller fra Summerbird 
www.lavendelbo.dk  
 

Lemuel Books 
Stand nr. B19 
Kirsten Puggaard 
Forlag. Salg af spirituelle bøger. 
www.lemuelbooks.com  
 

Lindas Akupunktur 
Stand nr. 44 
Linda Nielsen 
Prøv BMS akupunktur og mærk dine smerter mindskes i første behandling. Afslappende stress og 
psyke behandling med øreakupunktur. Kosmetisk anti-age ansigtsakupunktur. Gua Sha 
ansigtsmassage. Rygestop 
www.Lindasakupunktur.dk  
 

Lorantius Life Spiritualist 
Stand nr. 47 
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. B11 
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  
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Magnetsmykker 4U 
Stand nr. 21 
Niels-Jørgen Hjerrild 
Magnetsmykker fra Energetix - mere energi og bedre velvære 
www.niels-j.energetix.tv og www.magnetsmykker4u.dk  
 

Marias Biokosmetik 
Stand nr. B22 
Lone Tang-Andersen 
Velkommen til Marias Biokosmetik - en verden af biodynamiske, økologiske og veganske 
hudplejeprodukter til hele familien. Lavet med kærlighed til naturen - håndrørt og nænsom 
forarbejdet 
www.marias-biokosmetik.dk  
 

Mølholt Helsecenter 
Stand nr. 5 
Helge Fynshave 
Kranio-Sakral Terapi, NLP, akupunktur, tanke felt terapi. Kurser 
www.molholt.dk  
 

Naturzonen - Naturlig Hormon Terapi 
Stand nr. 55 
Bente Christensen 
NHT - Naturlig Hormon Terapi. Kend dine hormoner, og spring udenom: Besværlig overgangsalder, 
hedeture, depression, tørre slimhinder, ømme muskler, vægtøgning, fertilitetsproblemer, PCO, 
endometriose 
www.naturzonen.com  
 

Nick Gade Art 
Stand nr. B13 + kunstvæg v. indgangen 
Nick Gade 
Malerierne er min vej til sjælelige indsigt, indre afspejling og det kollektive lys. Lyset i malerierne er en 
beskrivelse af en opstigen og udvikling til den største rigdom 
www.nickgade-art.com  
 

Per Mygind 
Stand nr. 3 
Per Mygind 
Healing er mere end blot reparation. Det kan hjælpe dig med din personlige udvikling og få det bedste 
frem i dig som menneske. Kom forbi Per og få en snak. Der er mulighed for en prøvebehandling 
www.per-mygind.dk  
 

Positiv Forandring - Moderne Hypnose 
Stand nr. 26 
Jane Christensen 
I hypnose forstærkes virkningen af NLP, og der kan installeres nye overbevisninger og dermed skabes 
positiv forandring. God til livets små og store udfordringer f.eks. traumer, fobier, sorg og stress 
www.positivforandring.dk  
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Prana Terapi 
Stand nr. 40 
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. B10 
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  
 

Rain Frøbaseret ernæring 
Stand nr. 64 
Anja Ulsted Josefsen 
Bedre helse med Frøbaseret ernæring. Rain har udviklet en helt ny kategori indenfor ernæring 
baseret på koldpresset olie fra øko frø. Forsket på og udviklet af læger i USA. Kom og hør nærmere 
www.rainrain.no  
 

Regression, sjælerejser og uddannelse 
Stand nr. 24 
Michael Agerholm 
Regression og sjælerejser, samt oplæg med OH-kort 
www.agerholm.com  
 

Sanserier 
Stand nr. B6 
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  
 

Sexologiskolen København og Århus 
Stand nr. 45 
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  
 

Sjælelyset - Soullight - Center for sjæl, sind og krop 
Stand nr. 11 
Sasja Ravndal 
Sasja Ravndal stiftede i 2008 Sjælelyset.dk, hvilket er et center for åndelig, kropslig og mindful 
udvikling. Centeret rummer dig og din spirituelle udvikling. Vi tilbyder uddannelse og kurser 
www.sasjaravndal.dk  
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Slip Allergi 
Stand nr. 23 
Cristina Klastrup 
Allergibehandling, smertebehandling, Lasota Energy bånd 
www.slipallergi.dk  
 

SnowVic - Indret din fremtid 
Stand nr. 12 
Anja Lundkvist Jensen 
Feng Shui Indretning & Oprydning. SnowVic tilbyder konsultationer, foredrag & undervisning indenfor 
Feng Shui & Oprydning til Private, Erhverv og Det offentlige 
www.snowvic.dk  

 
Sonja Lucien 
Stand nr. 41 
Sonja Lucien 
Mens jeg tegner en åndelig guide til dig, kommer der clairvoyante budskaber i et flow som relaterer til 
din nutidige og fremtidige situation. Under seancen sker der en naturlig healing af krop og sjæl 
www.sonjalucien.com  
 

Staudeengen 
Stand nr. 54 
Hanne Rasmussen 
Aroniaprodukter såsom saft, bær, the, syltetøj o.a. 
www.staudeengen.dk  
 

Sundhedsshoppen 
Stand nr. B23 
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  
 

Tone Marie - Meditationsaften - Find hjem i dig selv 
Stand nr. B2 
Tone Marie Berge 
Meditation giver større indre ro og du får nemmere ved at give slip på stress og tankemylder. Du kan 
opnå bedre søvn, klarere tanker, samt lettere ved at tage afgørelser og klare dine arbejdsopgaver 
www.tonemarie.no  
 

Tonen fra Himlen 
Foredrag 
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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Totum 
Stand nr. 2 
Peter Goldek 
Krop og psyke er tæt forbundne. Det hele menneske behandles og vi afhjælper fysiske smerter og 
lidelser som stress og angst. Bliv uddannet til selvstændig behandler på kun 1 år i intensivt 
læringsforløb 
www.totum.dk  
 

Tromborg Tarot og Shamanisme 
Stand nr. 13 
Birgith og Johnny Tromborg 
Clairvoyant tarotrådgivning. Salg af tarotkort, bøger, shamantrommer, rasler og drømmefangere 
www.tromborgtarot.dk og www.tromborg-tarotkort-dyrekort.dk  
 

Vandrer mod Lyset! - Center Nord 
Stand nr. B14 
Tanja Zier Larsen og Bodil Jørgensen 
Vandrer mod Lyset - et budskab til menneskeheden fra den oversanselige verden Livsfilosofi: Sjælen i 
mennesket, oprindelsen, målet, genvejen 
www.vandrermodlysetcn.dk  
 

WeCare4u 
Stand nr. 1 
Søren Ciltik 
WeCare4u sælger massagestole og massageprodukter. Kom og besøg vores stand og få en snak med 
vores konsulenter 
www.wecare4u.dk  
 

Yunik 
Stand nr. 63 
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. 52 
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’s Loenstrup 
Stand nr. B16 
Laila Devalié 
Zen’s Loenstrup, et holistisk livskvalitetspace i Lønstrup med økologisk helsecafé, værkstedsgalleri for 
kunst/design, workshopstudio for bla. yoga, dans, vitalitet, meditation, natur- og kunstterapi 
www.zensloenstrup.dk  
 
 


