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Få positivt fokus
- med hjælp fra farver
Af Chila Yunai, holistisk farverådgiver,
arkitekt og clairvoyant, stand 32
Gul fremmer glæde og optimisme.
Farver påvirker vores krop og sind, og
giver stemning til rummet.
Den rette farve afbalancerer og giver os
velvære og helse. Derfor har det stor
betydning, hvilke farver vi vælger.
For mange er det svært at bevare det lyse
sind, når vinterens mørke kommer.
Ydre omstændigheder, som vi ikke selv har
indflydelse på, kan også udfordre os, måske
især lige nu.
Uanset hvad du står i, kan du altid selv gøre
noget for at opnå og bevare det positive
fokus. Og her kan særligt én bestemt farve
gøre en stor forskel.
Sådan bevarer du det positive fokus:
Kig intenst på den gule cirkel i 2 minutter.
Træk farven helt ind, og lad den fylde dig op.

og hermed ”oplyse” dig i mere end én forstand.
Den kan også hjælpe dig, når du vil træde
frem og vise hvem du er. Når du står i dit
eget lys, vil du stråle - præcis som solen.
En gul farve vil lyse rummet op, da den efter
hvid, er den farve, der tilbagekaster mest lys.
Mængden af farve vil altid afhænge af dit
personlige farvebehov.
En ren og varm gul farve på en enkelt væg vil
være tilstrækkelig for de fleste – medmindre
det er et meget stort rum eller et rum, som
du ikke skal opholde dig i så længe ad gangen.
Du kan anvende en ren og varm gul, lysnet
med hvid, på alle væggene i dit rum.
Du kan også vælge at klæde dig i den rene
varme gule farve. Farverne påvirker os nemlig ikke kun gennem øjet, men også gennem
vores hud og chakra. Den gule farve påvirker
solar plexus chakra, som har forbindelse til
vores bugspytkirtel, lever og galdeblære.

Gul er solens farve, og den har samme egenskaber som solen: Den lyser op og stråler ud
i omgivelserne. En ren og varm gul farve vil
fremme din glæde, optimisme og idérigdom,
og den vil stimulere intellekt og analyseevne,
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POSITIVT FOKUS - I EN UDFORDRENDE TID

Hvad er holistisk farverådgivning?
Holistisk Farverådgivning er baseret på naturvidenskab, filosofi og psykologi. I farverådgivningen bruges en skærpet evne til at opfatte farver
med kroppen som sanseapparat, og evnen til at
forstå, anvende og sammensætte farver på et
dybere plan.

ElverHealing
Annonce
½ side
Elverhealing

Prøv en healing på stand nr. 1
Få en snak omkring din baby eller dyr og de
produkter vi har med bla LifeWave.
Book et tarotkortoplæg.
www.ElverHealing.dk og tlf. +45 23 99 1899

Healing for heste, hunde, mennesker og babyer.

valgt Annonce_135x95mm_krop-sind-Aakrnd.indd 1

24/10/2022 12.32

Fredsmeditation
- styrk freden i dig selv og i verden
Mærk en energikugle mellem dine hænder og tune ind i fred
og dyb fred - og ånd ind i den fred - så er du med til at styrke
freden i verden.
Lav meditationen når du har lyst



Eller kom forbi Hjerterummet hver dag mellem kl. 12 og 13
Det er drop in - kom og gå når du har lyst - 5 min, 20 min eller
en time ? - du mærker selv efter.
Vi tuner ind i fred og dyb fred - til os selv, hinanden og verden.
Der vil være guidning undervejs


FREDSMEDITATION
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UDSTILLERE / ALFABETISK
FIRMANAVN/TITEL

NAVN

AngelPower.dk
Anyon
Areopagos
Astrid Munck
Astrolog og psykoterapeut
Balipura
Bevidsthedsmedicin
Bibelselskabet
Bog & Mystik
Bogserien: En Revne i Himlen
Brahma Kumaris
By Joanna
ClairvoyanceKit
Clairvoyancevejleder Skolen og Skolen for Proceshealing
Clairvoyant Krystalkugle læsning
Clairvoyant Medie Healer
Clairvoyant medie og hypnotisør
Copenhagen Tantra
Creative Studie
DARE2develop
De Ni Porte
Den danske Seer & Dyretelepatør
Den Gyldne Cirkel
Den Lyttende Kirke
Den Shamanistiske Vej
Det Tredie Testamente
Eden Art
Eden Energi Medicin
ElverHealing
Empowerment Academy
Engleskolen Danmark
Erlinng Chriistensen
Farverådgivning
Fay Center for Clairvoyance
Flamingo Lifeflow
Forlaget Indian Hawk
FreeYourself - Transformative Shamanic Life Coaching
Fru Rosenbergs Univers
Få mere sjov og glæde i dit liv
Gittes Healing og Clairvoyance
Govinda Consult ApS
Hare Krishna
Harmonic Living ApS - Nordisk Gudindekraft
Healing af Krop & Sjæl med Æteriske Olier
Healing tegning clairvoyance
Helsehuset Namaste
Human Balance Aps
Håndlæser
Håndlæser - Sigridur

Lolita Solsikke Christensen
16
Thomas Lyspiil
47
Torsten Borbye Nielsen
26
Astrid Munck Daverkosen
21
Filip Cristian Skovsgaard
71E
Rose Sofia Hollenbo
55
Moorggan Gersdorff
3
Morten Predstrup
26
Lykke Olsen
45
Helle Lundgreen
95
Sonja Ohlsson
75
Joanna A. Persson
56
Kit Liesel Dalager
37
Tove Lucka Damgaard
70
Helle Charlotte Kjeldsen
84
Bettina Thomsen
66
Sebbastian Lorantius
72
Anita Strandmark
61
Tamara Jacobsen
80 + Kunst på st. 71
Christin Felicia Cathleen Walter
52
Marianne Miravet Sorribes
2
Lucas Bergendahl Diderichsen
85
Tea Meriam Aurora
22
Bente Lundbak Pihl
26
Rikke Agersted
48
Jan Langekær
30 + Kunstvæg II
Ines Honfi
54 + Kunstvæg III
Marianne Jacobsen
77
Lina Murel Jardorf
1
Maria Nielsen
40
Line Rune Balling og Louise Sofia Rørbech
82
Erlinng Chriistensen
94
Chila Yunai
32
Marianne Larsen
41
Annastacia Nikolia Mogensen
89
Jørgen Moranis
14
Mouschka Drouzy
35
Pia Rosenberg
39
Rikke Gade Therkildsen
67
Gitte Munch Jensen
8
Krishna Avatara
12
Leif Asmark Jensen
18
Hanna Snorradottir
87
Malene Vinzenzi
46
Mads Jensen
7
Naeem Sundoo
88
Morten Krabbe
4
Zantiana Khan
84
Sigridur og Peter Seit
9
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UDSTILLERE ALFABETISK

STAND NR.

UDSTILLERE / ALFABETISK
FIRMANAVN/TITEL

NAVN

Håndlæsning
Håndlæsning - Hellekilden
Håndlæsning med clairvoyance
I Mesterens Lys
JohnCalmar.dk
Jullie Qvist
Kakao & Kropskærlighed
Kirurgisk healer
Klanguniverset.dk
Klinik Ikilikian
Kunst-terapi
Life Flow Energy
Line Rosenkviss
Lisbeth Thygesen Kunst
Lise Lykke
LivingHarmony
Livsgnisten
LNS
Lotus Arts
Lysgaard Esser
Maison Cybele Onana
Mer'Energi
My Golden Light House
Månesøstre
Nature Snacks
Numerolog
Osho Zen Tarot
Powerlife
Regression, Uddannelse & OH-kort
Rosenstorm
Sagagruppen
Shariananda Oracle
Sisterunika
Sjælens Bolig
Sjælens Univers
SoulPath Sjælerejser
Spirituel vejledning
Stjernevejen
Tarot og clairvoyance
Tarot via clairvoyance
Tarot-Amazonerne

Christian Sejr
59
Helle Margrethe Kofoed
71D
Helle Zeymer
93
Torsten Borbye Nielsen
26
John Calmar Andersen
4
Jullie Qvist
19 + Kunstvæg IV
Kicki Young
57
Claes Nordlander
79
Laila Nielsen
53
Alex Ikilikian
69
Grith Stagaard Gough
5 + Kunstvæg I
Mona Byssing Lafi og Søren Kruse
6
Line Rosenkviss
50
Lisbeth Thygesen
68
Lise Lykke
96
Lilan Kops
17
Lotte Ahrnkiel Nilsson
36
Moorggan Gersdorff
3
Casandra Askjær og Jørgen Jensen
65
Margit Lysgaard
60
Cybele Onana Bonakouvi
13
Susanne Lykke
10
Stinne Madsen
51
Akita og Sandie
33
Jenny Persson
34
Sofia Murry
91
Denise Zornig
71A
Anita Routhe
90
Michael Agerholm
38
Birgithe Rosenstorm
86
Mette og Jørn Valum
23
Shariananda Borregaard Adamz
97
Majbritt Bergmann
15
Angelicca Freja Parmone Ravn
62
Jeannette Forup
31
Luna Berglund
92
Anette Kongslev
78
Vagn Pedersen
63
Emmelie Harder
74
Isa Engelbrecht
71B
Inge-Lise Elisabeth Olsen, Birgitte Nielsen
11
og Jette De Summer-Brason
Mette Buhl
73
Nina Wengel
58
Nina Ganneskov
64
Torben Wendelin
20
Lene Juhl
49
Vivi Borregaard Adamz
97
Ole Vesterbæk
25

Terapiblomst
The crystal lamp
Troldspejls Forvandlinger ved NinaNinz
Trommeværkstedet
Vandrer mod Lyset Forum
Vivi Borregaard Adamz - 25 Words
Yunik

STAND NR.

UDSTILLERE ALFABETISK
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Areopagos stand 26
På Mystikkens Univers er stand 26 den store fælleskirkelige stand. Her deltager forskellige
organisationer under Areopagos-paraplyen.
Alle de ting, der foregår på standen er gratis for gæsterne. Heling af hjertet, forbøn, bøn for syge,
samtale om spirituelle emner og meget mere. Du kan skrive din egen bøn og fæstne den til et
kors og der bliver bedt for den, når messen er slut.
Areopagos
Areopagos er en kristen organisation, som arbejder med religionsdialog, kristen spiritualitet,
trospraksis og diakoni. Vi har til formål at formidle evangeliet på måder, der giver mening for vor
tids åndelige og religiøse søgen. Vi arbejder i Danmark og Norge - og i Kina, hvor Areopagos blev
grundlagt i 1922.
I Mesterens Lys
I Mesterens Lys ønsker at være et kristent
fællesskab og samtidig en del af de nye åndelige
miljøer. Et udtryk herfor er vores deltagelse på
messer som Mystikkens Univers og Krop-Sind-Ånd.
På standen tilbyder vi heling af hjertet,
Christfulness, bøn for syge og vejledning. Vi
inviterer også til Fællesskabssøndage, retræter,
meditationskoncerter og gudstjenester, bl.a.
Aabenhimmel og Identitet og livsforvandling.
Den Lyttende Kirke
Ved du, at når du virkelig lytter til dig selv, er der meget du bliver klogere på? Vi vil gerne skabe
dette rum for dig, gennem aktiv lytning, og bede Kristus møde dig der, med sit helende nærvær.
God lytning er helbredende! Kom og sæt dig i en af lytte-lænestolene. Du taler, vi lytter, dine ord
styrer retningen. Vi beder gerne en bøn til slut, hvis du ønsker dette. Varighed 15-25 min. Det er
gratis! Vi respekterer tavshedspligt. Velkommen.
Det Danske Bibelselskab
Skal sørge for, at alle mennesker kan få Bibelen på et sprog, de kan forstå og til en pris, de kan
betale. Bibelselskabet udgiver den autoriserede danske bibel. Bibelen og bibeldele på
grønlandsk og færøsk samt materiale til fremme af bibel-læsning og bibelkundskab, børnebibler,
CD'er, studieudgaver og kommentarer bliver udgivet. Bibelselskabet støtter oversættelse,
produktion og distribution af bibler verden over.
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AREOPAGOS

Kunst på Mystikkens Univers
Se de mange smukke kunstværker, på de forskellige stande på messen.
Vi har Kunstvæg I – IV rundt om stand 26, og kunstværker på stand 71. Kig også på
væggene ved Garderoben.
Der er kunst på flere forskellige stande:
Stand 1 / Kunstnerinde / Lina Murel Jardorf / Hjertekloder - i massiv bronze, alle unika
Stand 5 + Kunstvæg I / Kunst-terapi og healingsbilleder / Grith Stagaard Gough /
Kunst-terapi og malerier
Stand 19 + Kunstvæg IV / Inspir / Jullie Qvist / Lad kreativitet være nøgle til personlig
udvikling
Stand 21 / Astrid Munck / Astrid Munck Daverkosen / Spirituel glaskunst og smykker
Stand 30 + Kunstvæg II / Det Tredie Testamente / Martinus symboler / kunstværker
Stand 36 / Livsgnisten / Lotte Ahrnkiel Nilsson / Glaskunst og intuitive malerier
Stand 54 + Kunstvæg III / Eden Art / Ines Honfi / Uplifting artwork
Stand 58 / The crystal lamp / Nina Wengel / Lamper - hver med en unik bjergkrystal
Stand 64 / Troldspejls Forvandlinger / Nina Ganneskov / Hvirvler - hængende papir
skulpturer
Stand 65 / Lotus Arts / Casandra Askjær / Atma billeder - Planternes indre visdom i
Livets spiral
Stand 68 / Lisbeth Thygesen Kunst / Lisbeth Thygesen / Healende, shamanistisk kunst
og sjælebilleder
Stand 80 + Kunst på stand 71 / Creative Studie / Tamara Jacobsen / Transformations
energibilleder

Transformations energibilleder

MINIKURSUS med Tamara Jacobsen
Søndag kl. 16.00 – 17.45 i Lokale 1 – stuen
Deltagergebyr kr. 50,- info og tilmelding stand 80
Lær at løse dine problemer, uanset deres kompleksitet – på en
kreativ måde. Du bruger din egen energi, når du tegner/maler, og
det hjælper dig til at finde en vej ud af din situation.
Du vil lære din indre stemme at kende og lære at stole på den…
og meget mere.
Minikurset består af:
1) Du lærer at forberede dig til den kreative proces
2) Du lærer at arbejde med farver og med et hvidt ark
3) Du lærer også at kontakte dine tanker og følelser og vise det
på papir
4) Du tager dit arbejde med hjem, som vil hjælpe dig på din nye
vej
5) Du vil selv opdage dine skjulte ressourcer og få et nyt værktøj
hjem til at løse dine problemer og livssituationer

KUNST PÅ MESSEN
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FOREDRAG & MINIKURSER
Fredag d. 4. november

Alle foredrag og minikurser varer i 45 min og er gratis, medmindre der står en
tidsangivelse/et deltagergebyr. Der er begrænset antal pladser til alle foredrag.
Kl. 13.00

Foredragsholder

Lokale

Lyd, Mantra & en duft af Engle

Lolita Solsikke Christensen Lokale 1 - stuen

Optimer dit Helbred med: Lys / Lyd / Rent
Vand / og neutraliser Mobilstråling

Krishna Avatara

Lokale 2 - 1. sal

Forstå dine tidligere liv og brug dem i
nu-livet

Michael Agerholm

Lokale 3 - 1. sal

Astrologi og terapi - giver hurtigere adgang
til nyttige informationer og en genvej til
nuancer for dine udfordringer

Filip Cristian Skovsgaard

Lokale 4 - 1. sal

Workshop i kanaliseret healing med
ærkeengle og stjerneenergi
Minikursus, tilmelding stand 82,
deltagergebyr kr. 50,- (1 t 45 min)

Louise Sofia Rørbech og
Line Rune Balling

Lokale 1 - stuen

At leve med lyset - en personlig fortælling
om positiv tænkning, meditation og
hologrammet

Hanne Overgaard

Lokale 3 - 1. sal

Kl. 14.00

Visdom og budskaber fra åndernes verden
Sebbastian Lorantius
Spirituelt foredrag og klarsynsdemonstration
Gratis tillægsbillet afhentes i Informationen

Lokale 4 - 1. sal

Kl. 15.00
Hvordan påvirker du din aura og hvordan
kan du ændre ting i din hverdag så din aura
er i balance

Anita Routhe

Lokale 2 - 1. sal

Det seksuelle mysterium set i lyset af
åndsvidenskaben

Jan Langekær

Lokale 3 - 1. sal

Sjælsbevidsthed

Moorggan Gersdorff

Lokale 4 - 1. sal

Gem programmet - en god opslagsbog
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FOREDRAG & MINIKURSER

Læs omtale af alle foredrag på krop-sind-ånd.dk
Kl. 16.00

Foredragsholder

Lokale

Trommerejse - From Fear to Freedom

Mouschka Drouzy

Lokale 1 - stuen

Hunde og katte får også ondt i sjælen

Malene Vinzenzi

Lokale 3 - 1. sal

Trancedemonstration (1 t 30 min)
Gratis tillægsbillet afhentes i Informationen

Christian Sejr

Lokale 4 - 1. sal

Sådan bruger du din intuition i hverdagen

Tove Lucka

Lokale 1 - stuen

Dejligt Danmark - den nye tids netværk

Lars Lovely Rasmussen

Lokale 2 - 1. sal

Kl. 17.00

 HJERTERUMMET 

Har du brug for ro og nærvær?
Så kom i  Hjerterummet  på Balkonen.
I  Hjerterummet  er der madrasser, bløde puder,
blid energi og stille nærvær.
Her kan du hvile, meditere, være nærværende,
finde indre ro og sanse dig selv i hjerte og sjæl

Vi ses i  Hjerterummet 
Skabt i samarbejde med Lars Lovely Rasmussen

FOREDRAG & MINIKURSER / HJERTERUMMET
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FOREDRAG & MINIKURSER
Lørdag d. 5. november

Alle foredrag og minikurser varer i 45 min og er gratis, medmindre der står en
tidsangivelse/et deltagergebyr. Der er begrænset antal pladser til alle foredrag.
Kl. 11.00

Foredragsholder

Lokale

Livet med Tarot - Spring ud i Tarot
Foredrag og demonstration

Inge-Lise E. Olsen

Lokale 1 - stuen

Døden er kun begyndelsen

Helle Carlstedt Lundgreen

Lokale 2 - 1. sal

Drager og din indre verden

Pia Rosenberg og
Tommy Egede
Kit Liesel Dalager

Lokale 3 - 1. sal

Fortryllende klangmeditation

Laila Nielsen

Lokale 1 - stuen

Lev i højere bevidsthed - en praktisk opskrift
på det gode liv
Healing med iki metoden
- en nøgle til mirakler
Klarsyn - Gratis tillægsbillet afhentes i Informationen

Birgitte Coste og
Søren Lauritzen
Alex Ikilikian

Lokale 2 - 1. sal

Bettina Thomsen

Lokale 4 - 1. sal

Naturen viser os vejen igennem planternes
indre visdom

Casandra K. Askjær

Lokale 1 - stuen

Du og dine guider/ledere i Lyset / Det
åndelige univers - minikursus (1 t 45 min)

Vagn Pedersen

Lokale 2 - 1. sal

Livsgnisten - få fokus på livsglæde,
kreativitet og håb

Lotte Ahrnkiel Nilsson

Lokale 3 - 1. sal

Akasha Arkivet - ved du hvem du er på
sjælsplan, og hvorfor vejen til ægte succes
opleves gennem din sjæl

Vivi Borregaard Adamz

Lokale 4 - 1. sal

Min røde tråd til clairvoyant medie. Karma
og den karmiske årsag til valg af kærlighed.
Håndtering af krise, tab og traumer

Lokale 4 - 1. sal

Kl. 12.00

Lokale 3 - 1. sal

Kl. 13.00

Tilmeld dig nyhedsbrevet på krop-sind-ånd.dk
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FOREDRAG & MINIKURSER

Læs omtale af alle foredrag på krop-sind-ånd.dk
Kl. 14.00

Foredragsholder

Lokale

Helingskoncert

Torsten Borbye Nielsen

Lokale 1 - stuen

Hvad er din farve? Hør om hvordan du med
farver kan få rum, krop og sind i balance

Chila Yunai

Lokale 3 - 1. sal

Nordisk Gudindekraft - visdom og vølvemagi i
fortællekunsten

Hanna Snorradóttir

Lokale 4 - 1. sal

Helende Tantra for kvinder

Anita Strandmark

Lokale 1 - stuen

Fra mere til bedre, hvordan bliver du til
nogen i stedet for noget!
Korncirkler - hvem, hvad, hvor?

Nana Lyster og
Maria Nielsen
Jørgen Moranis

Lokale 2 - 1. sal

Oplev den åndelige verden - og dine engle og
guider

Tove Lucka

Lokale 4 - 1. sal

Mini-Kakaoceremoni (1 t 45 min)

Kicki Young

Lokale 1 - stuen

Lær at fortrænge tung energi til fordel for den
lette og fine
Terapi & healing med krystaller

Rikke Agersted

Lokale 3 - 1. sal

Majbritt Bergmann

Lokale 4 - 1. sal

Lars Lovely Rasmussen

Lokale 2 - 1. sal

Kl. 15.00

Lokale 3 - 1. sal

Kl. 16.00

Kl. 17.00
Hjertedans - sjælens fest

Klarsynsdemonstration - hav tillid, Universet
John Calmar
leverer altid! Gratis tillægsbillet afhentes i Info.

Lokale 4 - 1. sal

Korncirkler - hvem, hvad, hvor?
FOREDRAG med Jørgen Moranis
Lørdag 15.00 – 15.45 i Lokale 3 - 1. sal
Har du også set eller hørt om korncirkler og undret dig over,
hvordan de pludselig, fra den ene dag til den anden, opstår?
Jørgen har været i Wiltshire, England og studeret korncirkler,
samt mediteret og fået beskeder ned fra stjernefolket fra
Arcturus. Han fortæller levende om udførelsen af korncirklerne
som ikke er menneskeskabte.
Foredraget handler om det resultat, der kom ud af den research
der ligger til grund for spændingsromanen, Nøglen til korncirklerne, da ideen til bogen kom i en meditation.
FOREDRAG & MINIKURSER
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FOREDRAG & MINIKURSER
Søndag d. 6. november

Alle foredrag og minikurser varer i 45 min og er gratis, medmindre der står en
tidsangivelse/et deltagergebyr. Der er begrænset antal pladser til alle foredrag.
Kl. 11.00

Foredragsholder

Lokale

Energiens betydning i forhold til helbredet

Monika L. Petersen

Lokale 1 - stuen

Træn dine spirituelle evner
- minikursus (1 t 45 min)

Anette Kongslev

Lokale 2 - 1. sal

Intuitionens og næstekærlighedens udvikling Jan Langekær

Lokale 3 - 1. sal

Kl. 12.00
Lydhealing og Trommerejse

Elvirah Svane og
Torben Wendelin

Lokale 1 - stuen

En direkte reinkarnationsoplevelse

Leif Asmark Jensen

Lokale 3 - 1. sal

Klarsynsdemonstration - oplev, hvad den
åndelige verden har på hjertet netop i dag
Gratis tillægsbillet afhentes i Informationen

Erlinng Chriistensen

Lokale 4 - 1. sal

Elverhealing - healing til dyr og børn

Lina Murel Jardorf

Lokale 1 - stuen

Få mere sjov og glæde i livet

Rikke Gade Therkildsen

Lokale 2 - 1. sal

Kl. 13.00

Human Design - Selvkærlig opdagelsesrejse i Annastacia Nikolia
din unikhed

Lokale 3 - 1. sal

Runer i tidens ånd

Jeanette Forup og
Lilli Isabell Jørgensen

Lokale 4 - 1. sal

Lyt til den større, usynlige, smukke virkelighed gennem Ignatiansk Kontemplativ
Meditation
Feng shui indretning

Bente Lundbak Pihl

Lokale 1 - stuen

Gitte Troen

Lokale 2 - 1. sal

Kan det gøres bedre for patienterne?

Christin F. C. Walter

Lokale 3 - 1. sal

Kanalisering af budskaber fra ærkeengle-,
mestre- og stjerneenergier
Gratis tillægsbillet afhentes i Informationen

Louise Sofia Rørbech og
Line Rune Balling

Lokale 4 - 1. sal

Kl. 14.00
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Læs omtale af alle foredrag på krop-sind-ånd.dk
Kl. 15.00

Foredragsholder

Lokale

Healing Power Points på din krop

Marianne Jacobsen

Lokale 1 - stuen

Er du clairvoyant?

Pernille Storm

Lokale 2 - 1. sal

Tantra for par - fordybelse af kærligheden,
sexlivet og samværet
Kend dit Numeroskop og lær mere om dig
selv

Anita Strandmark og
Søren Ewans Porting
Sofia Murry

Lokale 3 - 1. sal

Transformations energibilleder
Minikursus, tilmelding stand 80,
deltagergebyr kr. 50,- (1 t 45 min)
Maria Magdalene - Helligånd og healing
minikursus (1 t 45 min)

Tamara Jacobsen

Lokale 1 - stuen

Clairvoyance demonstration - Steen ser dine
tidligere liv
Gratis tillægsbillet afhentes i Informationen

Ingelise & Steen Landsy

Lokale 4 - 1. sal

Hjertebevidsthed - lev din sjæl

Lars Lovely Rasmussen

Lokale 2 - 1. sal

Trommerejse - Inner Trust

Mouschka Drouzy

Lokale 4 - 1. sal

Lokale 4 - 1. sal

Kl. 16.00

Marianne Miravet Sorribes Lokale 3 - 1. sal

Kl. 17.00

Human Design

– selvkærlig opdagelsesrejse i din unikhed
FOREDRAG med Annastacia Nikolia
Søndag kl. 13.00 – 13.45 i Lokale 3 - 1. sal
Med Human Design opnås en bevidsthed om, hvor smukke og
unikke vi hver især er skabt.
I en Human Design læsning ser du et blueprint af dig baseret på
dine fødselsdata.
Jeg vil til dette foredrag vise, hvordan jeg ud fra dit blueprint bl.a.
kan se dine naturlige kvaliteter, din aura- og energitype, hvilke
områder du er mest påvirkelig til at tro, du skal være noget andet,
end den du er skabt til at være.
Blueprintet viser også, hvilken måde du kan interagere med
andre mennesker og omverdenen på, der gavner dig mest,
samt kendskab til din indre beslutningstager, der leder dig mod
korrekte og selvkærlige beslutninger på din livsvej.

FOREDRAG & MINIKURSER
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Læs omtale af alle foredrag på krop-sind-ånd.dk
At leve med lyset

– en personlig fortælling om positiv tænkning, meditation og Hologrammet
FOREDRAG med Hanne Overgaard
Fredag 14.00 – 14.45 i Lokale 3 - 1. sal
Hologrammet er hellig geometri, som ligger til grund for alt
levende i universet, og således også i os.
I de gamle skrifter står der:
Det er muligt gennem fordybelse og stilhed, at finde ind til dette
sted, hvor vi genkender os selv.
En meditation ind i hologrammet vil kunne guide dig derind,
og hvis du er klar, vil du finde.
Mit ønske er at inspirere og tænde lys.
Hologrammet blev manifesteret i 2019.

Trancedemonstration
TRANCE med Christian Sejr
Fredag 16.00 – 17.30 i Lokale 4 - 1. sal
Gratis tillægsbillet hentes i Informationen
Vil du også prøve at sidde i en dejlig tranceenergi, og måske få en
personlig besked fra en af dine afdøde kære, så er det i år muligt
at opleve Christian Sejr i en Trancedemonstration på messen.
Det vides aldrig på forhånd, hvad ånderne vil fortælle om, men
det kan f.eks. være emner, der beskriver situationen her og nu i
Danmark eller i hele verden.
Der kan også komme personlige beskeder til flere af deltagerne.

Døden er kun begyndelsen
FOREDRAG med Helle Carlstedt Lundgreen
Lørdag 11.00 – 11.45 i Lokale 2 - 1. sal
Hvorfor er vi her på Jorden? Hvad kan være årsagen til, at vi løber
ind i den ene udfordring efter den anden? Kan det være noget,
som er aftalt på forhånd? Eller er nogle bare mere uheldige end
andre?
Få redskaber til at se igennem frygten og finde ind til dig selv, så
du kan finde din livskontrakt, som er et udtryk for meningen med
dit liv, og forstå, hvorfor dit liv ser ud, som det gør.
Foredraget tager udgangspunkt i min bogserie om mine tidligere
liv, men også i spørgsmål fra salen.
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Læs omtale af alle foredrag på krop-sind-ånd.dk
Nordisk Gudindekraft

– visdom og vølvemagi i fortællekunsten

FOREDRAG med Hanna Snorradóttir
Lørdag 14.00 – 14.45 i Lokale 4 - 1. sal
Kender du til de kraftfulde nordiske gudindearketyper og deres
fortællinger?
Vil du vide, hvordan man forbinder sig med gudindernes saftog kraftfulde mytemagi i hverdagen, som stof til livs- og
samfundsanskuelse?
Er du nysgerrig og vil du lære, hvorfor den oldnordiske visdom
er relevant i et moderne samfund?
Så kom og forbind dig med gudindernes kærligheds-, vølveog visdomskraft

Elverhealing – healing til dyr og børn
FOREDRAG med Lina Murel Jardorf
Søndag 13.00 – 13.45 i Lokale 1 - stuen
Et lille foredrag om elverhealing og samarbejde med en Vølve.
Få en kort healing enten til baby, hund, hest eller dig selv.
Du skal have en seddel med, hvor du skriver den specifikke
udfordring og hvor dit ubehag er fra 0 til 10, hvor 10 er værst.
– og hvis det er din hund eller baby/barn så deres navn.
Ved healing af hest, så medbring foto.

Hjertebevidsthed – lev din sjæl
WORKSHOP med Lars Lovely Rasmussen
Søndag 17.00 – 17.45 i Lokale 2 - 1. sal
Ønsker du at leve dit lys og din sjæl? Og møde andre der vil det?
Så kom og vær med!
Vi mødes og træder ind i nærvær sammen.
I det fælles felt af nærvær bliver vi guidet gennem øvelser i at
være vores sjæl.
Vi åbner for sjælens hjerte og lader lyset strømme. Der vil indgå
meditation, vejrtrækningsøvelser, healinger, kanaliseringer og
guidninger (alt efter intuition og flow).

FOREDRAG & MINIKURSER
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UDSTILLERE
Stand 1 • ElverHealing • Lina Murel Jardorf
Tlf. 23 99 18 99 - www.linaart.dk og www.elverhealing.dk
Hjertekloder - i massiv bronze, alle unika. Elverhealing af hund, hest og babyer - medbring foto
af dyret
Stand 2 • De Ni Porte • Marianne Miravet Sorribes
Tlf. 22 40 66 83 - www.deniporte.dk
Besøg De Ni Porte: Åben dit hjerte og udfold dit fulde potentiale ved at forankre din spiritualitet
i guddommelig feminin kraft og visdom, inspireret af Maria Magdalenes liv og evangelium
Stand 3 • Bevidsthedsmedicin • Moorggan Gersdorff
Tlf. 55 56 14 24 - www.bevidsthedsmedicin.dk og www.moorggan.dk
Bevidsthedsmedicin: Sessions med idémanden og forskeren bag Bevidsthedsmedicin, Mental
coach Moorggan Gersdorff. Samt salg af Bevidsthedsmedicin CD'er
Stand 3 • LNS • Moorggan Gersdorff
Tlf. 70 22 23 39 - www.lns.dk
LNS NaturSundhedsrådet - Paraplyorganisation for holistisk og komplementær
sundhed/behandling. Information, medlemskab og temadage. Få bladet NaturHelse gratis samt
div. medlemsbrochurer
Stand 4 • Human Balance Aps • Morten Krabbe
Tlf. 40 74 74 67 - www.mortenkrabbe.dk
Ayurvedisk pulsdiagnose - kropstype, kost og livsstil
Stand 4 • JohnCalmar.dk • John Calmar Andersen
Tlf. 40 93 85 93 - www.johncalmar.dk
Certificeret aura-formidler, udd. 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
Stand 5 + Kunstvæg I • Kunst-terapi • Grith Stagaard Gough
Tlf. 31 56 50 40 - www.kunst-terapeut.dk og www.grithstagaard.com
Kunstterapi tilgodeser både krop, sjæl og ånd. Du behøver ikke hverken kunne tegne, male eller
modellere, for at få glæde af kunstterapeutiske øvelser. Får du udnyttet din kreative skabende
kraft?
Stand 6 • Life Flow Energy • Mona Byssing Lafi og Søren Kruse
Tlf. 61 16 61 39 - www.lifeflowenergy.dk og www.flowspirit.eu
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
Stand 7 • Healing tegning clairvoyance • Mads Jensen
Tlf. 40 10 28 89 - www.stresshealer.dk
Inspireret af ånderne (Guiderne) omkring klienten, tegner jeg nogle symboler. Der er som
regel 3 symboler, med afsæt i personlig udvikling
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www.EdenEnergiMedicin.dk

Lav om på de energier der løber igennem din krop, og du vil
Annonce
forbedre dit humør, dit helbred,
dit sind og dine relationer.
½ side
Eden Energi Medicin

Enkle øvelser der styrker dit immunforsvar, giver dig mere energi og
modstandskraft, giver dig større vitalitet og glæde.

Behandlinger: klinik og zoom

Kurser: live og online

Stand 8 • Gittes Healing og Clairvoyance • Gitte Munch Jensen
Tlf. 60 51 96 45 - www.gmj.dk
Clairvoyance på natursten. Du trækker en sten, ud fra de aftryk naturen har sat på din sten,
fortæller jeg om dine muligheder i fremtiden
Stand 9 • Håndlæser - Sigridur • Sigridur og Peter Seit
Tlf. 20 84 30 08 - www.sigridur.dk
Den Islandske håndlæser. Clairvoyant håndlæsning, håndlæserskole, forældre/børn rådgivning,
healing, meditations- & healingskurser, foredrag & workshops. Islandsrejser
Stand 10 • Mer'Energi • Susanne Lykke
Tlf. 27 29 19 00
Healing og spirituel rådgivning ved brug af mine medfødte clairvoyante evner. Positiv
psykologivejleder og medie uddannet ved Sebbastian Lorantius og Lone Hertz
Stand 11 • Tarot-Amazonerne • Birgitte Nielsen
Inge-Lise Elisabeth Olsen - Tlf. 40 44 20 14 - www.springuditarot.dk
Jette De Summer-Brason - Tlf. 50 94 91 56 - www.jeggiveraldrigop.dk
Birgitte Nielsen - Tlf. 22 93 99 79 - www.clairvoyance-birgitte.dk
Tarot-Amazonerne giver clairvoyante råd
Stand 12 • Govinda Consult ApS • Krishna Avatara
Tlf. 20 80 80 80 - www.biolaser.dk
Bioptron - revolutionerende laser-teknologi. Optimer dit Helbred med: Lys / Lyd / Rent Vand / og
neutraliser Mobilstråling
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Stand 13 • Maison Cybele Onana • Cybele Onana Bonakouvi
Tlf. 22 42 06 24 - www.gifts-of-spirit.com
Hæv og harmonisér din energi gennem skønne olier og krystaller! (Gen-)skab kontakt med din
naturlige kraft og autenticitet, få klarhed over dine (sande) mål og indtag lederskabet i dit liv
Stand 14 • Forlaget Indian Hawk • Jørgen Moranis
Tlf. 24 63 10 24 - www.indianhawk.dk
Jørgen Moranis har skrevet en række spændingsromaner med dybe spirituelle indsigter.
Kom forbi standen og få en snak med Jørgen
Stand 15 • Sisterunika • Majbritt Bergmann
Tlf. 24 80 29 80 - www.sisterunika.dk
Salg af energi smykker & krystaller. Modtag en chakra analyse og få evt. lavet et personligt
krystal armbånd. Hør om uddannelsen til Krystal Terapeut & Krystal Healings kursus
Stand 16 • AngelPower.dk • Lolita Solsikke Christensen
Tlf. 26 85 86 79 - www.angelpower.dk
Lyd, mantra og en duft af Engle. Engleparfumer kanaliseret til de 7 ærkeengle & Black Madonna.
Skytsengle, Mantrakæder - et univers af energi, frekvens & magi. "Angels are the wings of your
soul"
Stand 17 • LivingHarmony • Lilan Kops
Tlf. 28 97 34 85 - www.livingharmony.dk
Feng Shui, Rum for Sjælen og Spaceclearing samt Himmelvågere og Drømmefangere med
healende kraft, lavet i naturens egne materialer som fjer, perler, grene, sten og prismer
med 3 kanaliserede ord
Stand 18 • Hare Krishna • Leif Asmark Jensen
Tlf. 40 73 64 46 - www.harekrishna.dk
Hare Krishna
Stand 19 + Kunstvæg IV • Jullie Qvist • Jullie Qvist
Tlf. 51 72 17 80 - www.jullieqvist.com
Lad kreativitet være nøgle til personlig udvikling
Stand 20 • Trommeværkstedet • Torben Wendelin
Tlf. 40 57 91 75 - www.trommevaerkstedet.dk
Salg af trommer, rasler og røgelse samt andet til shamanistisk praksis

Flamingo Lifeflow – v. Annastacia Nikolia (stand nr. 89)
web: flamingolifeflow.com – tlf.: 23 42 46 74
Har du en følelse af at være forkert og utilstrækkelig, eller have indre blokeringer som
Annonce
bremser dig i at stå frem i verden, som det smukke og unikke menneske du er? Opnå
¼ side
bevidsthed, balance og flow igennem Human Designs blueprint af dine naturlige kvaliteter, og
Flamingo
Lifeflow
mød dine indre skygger med Soulflows nænsomme tilgang til at opløse
dét, som hindre dig i at
udfolde dit smukke og sande jeg. Kom forbi og hils på mig ved stand 89. Jeg holder også
foredrag om Human Design – hold øje med programmet, hvis du vil lære noget mere, hvordan
din unikhed kan ses og anvendes som dit indre livskompas.
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De ni PorTe

Stand
nr. 2

Institut for Spiritualitet

Maria Magdalene
og de ni portes visdom
af
en bog til fordybelse i lyset
Maria Magdalenes evangelie

Maria Magdalene

healing

med helligåndens kraft
Marianne Miravet Sorribes

Åndelige
bøger og
musik
Marianne Miravet Sorribes

Kurser
Spirituel rådgivning
Annonce
Ceremonier
½ side
Retreats
Marianne
Sorribes
Meditationer
Healing
Helligånd
Foredrag
Bøger

Kom til
minikursus
søndag
kl.16

Marianne Miravet Sorribes

Tordenskjoldsgade 21 • 1055 Kbh. K • Tlf. 22 40 66 83 • info@deniporte.dk • www.deniporte.dk
Stand 21 • Astrid Munck • Astrid Munck Daverkosen
Tlf. 21 44 57 18 - www.astridmunck.dk
Spirituel glaskunst og smykker - få lavet din egen personlige engel
Stand 22 • Den Gyldne Cirkel • Tea Meriam Aurora
Tlf. 20 36 86 40 - www.dengyldnecirkel.dk
Hør om Mysterieskolens nye Verdenstjeneruddannelse i Den Gyldne Cirkel - skabt til at støtte
lysarbejdere, der er kaldet til at træde ind i sin sjælsopgave og åbne sig for hjertets helende lys
Stand 23 • Sagagruppen • Mette og Jørn Valum
Tlf. 20 67 24 18
Museumskopismykker i bronze og i sølv. Sten, krystaller og mineraler
Stand 25 • Yunik • Ole Vesterbæk
Tlf. 28 40 41 91 - www.yunik.dk
Sølvsmykker i eget design, 1. kv. tibetanske syngeskåle, klokker, røgelse, krystaller, mineraler og
sten. Følg Yunik Smykker på Facebook og yunikjewelry på Instagram
Stand 26 • Areopagos • Torsten Borbye Nielsen
Tlf. 23 60 23 50 - www.areopagos.dk
Areopagos - kristen tro og spiritualitet
Stand 26 • I Mesterens Lys • Torsten Borbye Nielsen
Tlf. 25 39 63 98 - www.imesterenslys.dk og www.christfulness.dk og www.areopagos.dk
Vi arbejder med Christfulness og tilbyder heling af hjertet, bøn for syge, velsignelse og
vejledning. Vi inviterer også til Fællesskabssøndage, retræter, meditationskoncerter og
gudstjenester
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Krystaller kan hjælpe dig til Positivt fokus
Jeg oplever, taler med og møder mange autentiske skønne mennesker i min spirituelle
butik "sisterunika".
Jeg hører og mærker, at rigtig mange mennesker føler ensomhed, frygt og mismod,
i forhold til det som samfundsnormer og etik har forandret sig til, de seneste år.
Jeg oplever at frygt, i forhold til prisstigninger på mad, benzin, varme mm. ligeledes
skaber frygt og en følelse af tabt frihed.
Jeg tænker, at idet dette har været en bombastisk faktor for os i lang tid, kommer tungt
mismod og en følelse af ensomhed til nogle. Jeg hører, at fællesskabet ikke dyrkes som
for bare få år siden.
Jeg får sådan lyst til at varme det kolde mismod med kærlighed. For kærlighed giver
frygten et spark så vores indre vejviser igen kan smile med frihedens stemme.
Jeg har sammensat 4 krystaller, som jeg mærker, er gode hjælpere i denne proces:

Gul Citrin - Som booster din selvtillid og din tro på, at det du gør, er perfekt, fordi du
altid gør dit bedste.
Lemurien - Som, via meditation med denne, lærer dig at finde vej og være tro med din
indre vejleder.
Rosenkvarts - Som lærer dig om tillid, og tillid til kærlighed.
Karneol - Som vækker frihed og livsmod og livsglæde.
Af Majbritt Bergmann, Sisterunika - Stand 15
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POSITIVT FOKUS - I EN UDFORDRENDE TID

Stand 26 • Den Lyttende Kirke • Bente Lundbak Pihl
Tlf. 60 47 43 90 - www.denlyttendekirke.dk
Samtaler om vores lyttearbejde! Og et fortrolig lyttehjørne til dig i opmærksomt nærvær
fra en medvandrer. En der lytter. Dine ord styrer retningen! Få en bøn med til slut - hvis du vil
Stand 26 • Bibelselskabet • Morten Predstrup
Tlf. 33 93 77 44 - www.bibelselskabet.dk
Udgiver bibelen, bibelsk litteratur og børnebøger mv.
Stand 30 + Kunstvæg II • Det Tredie Testamente • Jan Langekær
Tlf. 20 15 78 11 - www.dettredietestamente.info
Det Tredie Testamente, Alkærlighedens Videnskab. Martinus Åndsvidenskab
Stand 31 • Sjælens Univers • Jeannette Forup
Tlf. 31 23 55 99 - www.sjaelensunivers.dk
Ordet Runer betyder, at hviske en hemmelighed. Runerne gemmer på et kosmisk
verdensbillede, og i årtusinder har de forbundet os til magiske kræfter - både i universet
og i naturen
Stand 32 • Farverådgivning • Chila Yunai
Tlf. 31 15 80 40 - www.chilayunai.dk
Hvad er din farve, og hvad fortæller den om dig? Eller hvilken farve har du brug for lige nu?
Du kan også få rådgivning til farvevalg af et rum. Book tid til en individuel session á 20 min.
Stand 33 • Månesøstre • Akita og Sandie
Tlf. 30 22 81 44
Oplev at modtage healing fra 2 personer samtidig. Når du heales af to, opnår du større
healingsflow, dybere transformation og vi kan nå flere af de temaer, der rører hos dig.
Kærligt og kraftfuldt
Stand 34 • Nature Snacks • Jenny Persson
Tlf. +46 73 72 74 035 - www.naturesnacks.dk
Nature Snacks er sundere end traditionelt slik. Ingen animalske tilsætningsstoffer og ingen
gelatine. Baseret på rosiner, frugter, bær, nødder eller lakrids, dyppet i lækkert mørk og lys
chokolade
Stand 35 • FreeYourself - Transform. Shamanic Life Coaching & Events • Mouschka Drouzy
Tlf. 22 77 49 30 - www.facebook.com/groups/freeyourselftrommecoaching
Vind et retreat i Sverige! Messetilbud: Shamanistiske Retreats i Sverige. Transformerende
Shamanistisk Life Coaching & Distance Healing. Personlige Trommer med Krystaller & Symboler.
Kraftdyrssmykker
Stand 36 • Livsgnisten • Lotte Ahrnkiel Nilsson
Tlf. 25 33 11 12
Livsgnisten: En stand med glaskunst, intuitive malerier samt min nye inspirations og
meditations bog, en oplagt julekalender idé med indbygget håb, glæde og kærlighed
i de 24 breve. Vi ses

Gem programmet - en god opslagsbog
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Stand 37 • ClairvoyanceKit • Kit Liesel Dalager
Tlf. 28 91 07 60 - www.clairvoyancekit.dk
Clairvoyance, speciale i afdødekontakt. Fortid, nutid, fremtid
Stand 38 • Regression, Uddannelse & OH-kort • Michael Agerholm
Tlf. 21 96 48 78 - www.agerholm.com
Regression, sjælerejser, uddannelse og oplæg med OH-kort
Stand 39 • Fru Rosenbergs Univers • Pia Rosenberg
Tlf. 20 22 26 39 - www.frurosenbergsunivers.dk
Dragehealing. Drager hjælper dig, der har det svært med grounding og ikke føler du rigtig hører
hjemme nogen steder. Drager brænder den dårlige energi væk, så du undgår udrensning
Stand 40 • Empowerment Academy • Maria Nielsen
Tlf. 51 51 68 69 - www.empowermentacademy.dk
MBS terapeut uddannelse
Stand 41 • Fay Center for Clairvoyance • Marianne Larsen
Tlf. 61 68 33 34 - www.faycenter.dk
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
Stand 45 • Bog & Mystik • Lykke Olsen
Tlf. 36 72 17 50 - www.bog-mystik.dk
Den spirituelle boghandel. Alt i bøger - tarotkort - englekort - spirituelle smykker - røgelse,
og meget mere...
Stand 46 • Healing af Krop & Sjæl med Æteriske Olier • Malene Vinzenzi
Tlf. 20 33 64 84 - www.klinik-malene.dk
Få højnet dit frekvensniveau med æteriske olier, lysterapi og healing.
Messetilbud: Afprøv udvalgte olier over 5 dage, inkl. vejledning. Klinik Malene - Kik forbi
Stand 47 • Anyon • Thomas Lyspiil
Tlf. 52 30 34 88 - www.anyon.dk
Krystallerne/smykkerne kanaliserer energi, afpasset til hvert menneskes bevidsthedsniveau.
Hvert menneske hjælpes op ad trappen til deres højere selv, og derefter til I AM bevidsthed
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Stand 48 • Den Shamanistiske Vej • Rikke Agersted
Tlf.
28 48
18 70
44 -Shamanistiske
www.denshamanistiskevej.dk
Stand
• Den
Vej • Rikke Agersted
Rikke
Agersted
tilbyder
unik undervisning fra lærere i Syd- og Nordamerika med vægt på Q'ero
Tlf. 28 18 70 44 - www.denshamanistiskevej.dk
folkets
visdom itilbyder
Peru. Derudover
kortere kurser,
workshops,
foredrag
og på Q'ero
Rikke Agersted
unik undervisning
fra lærere
i Syd- ogceremonier,
Nordamerika
med vægt
1:1
healingsarbejde
folkets visdom i Peru. Derudover kortere kurser, workshops, ceremonier, foredrag og
1:1 healingsarbejde
Stand 49 • Vandrer mod Lyset Forum • Lene Juhl
Tlf.
25 49
48 94
26
Stand
• Vandrer
mod Lyset Forum • Lene Juhl
Vandrer
mod
Lyset er et budskab til alle om kærlighedens dybeste væsen, om tilgivelse og
Tlf. 25 48 94 26
forsoning,
omLyset
at vælge
veje til
frem
Vandrer mod
er etlysets
budskab
allefor
ommørket
kærlighedens dybeste væsen, om tilgivelse og
forsoning, om at vælge lysets veje frem for mørket
Stand 50 • Line Rosenkviss
Tlf. 31 50
41 10
10 - Rosenkviss
www.linerosenkviss.dk
Stand
• Line
Jeg hjælper
med at gøre der passion til en succesfuld business. Du for hjælp til alt
Tlf.
31 41 10behandler
10 - www.linerosenkviss.dk
fra budget
markedsføring
Jeg
hjælpertil
behandler
med at gøre der passion til en succesfuld business. Du for hjælp til alt
fra budget til markedsføring
Stand 51 • My Golden Light House • Stinne Madsen
Tlf. 40 51
35 46
44 Golden
- www.facebook.com/mygoldenlighthouse
Stand
• My
Light House • Stinne Madsen
Jeg
har
modtaget
den
gave,
at sy healende transformations værktøjer. Engle, Krystalposer,
Tlf. 40 35 46 44 - www.facebook.com/mygoldenlighthouse
Healende
transformations
mærker
mv. Jeg transformations
udbyder healing værktøjer.
sessioner samt
healings
Jeg har modtaget den gave, at sy healende
Engle,Krystal
Krystalposer,
retreat
i
gæsteværelse
Healende transformations mærker mv. Jeg udbyder healing sessioner samt Krystal healings
retreat i gæsteværelse
Stand 52 • DARE2develop • Christin Felicia Cathleen Walter
Tlf.
26 52
82 89
09 - www.dare2develop.dk
Stand
• DARE2develop
• Christin Felicia Cathleen Walter
Der
er
noget
der-passer
til dit unikke jeg... lær, se og prøv det forskellige...
Tlf. 26 82 89 09
www.dare2develop.dk
Der er noget der passer til dit unikke jeg... lær, se og prøv det forskellige...
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Stand 53 • Klanguniverset.dk • Laila Nielsen
Tlf. 40 88 55 95 - www.klanguniverset.dk
Salg af klangskåle og kurser. Kom og prøv mine fantastiske klangskåle, alle er behandlerskåle og
håndlavede
Stand 54 + Kunstvæg III • Eden Art • Ines Honfi
Tlf. 42 22 90 74 - www.ineshonfi.com
Art Masterclasses. Ines Honfi offers both originals and prints of her uplifting artwork to
purchase. Visit www.ineshonfi.com or Facebook 'Eden Art by Ines Honfi' to see more or
request commisions
Stand 55 • Balipura • Rose Sofia Hollenbo
Tlf. 20 78 41 90 - www.balipura.dk
Højt vibrerende produkter til at skabe solstrålepauser i din hverdag. Balipura hæver din
vibration et pust ad gangen
Stand 56 • By Joanna • Joanna A. Persson
Tlf. 51 54 31 78 - www.byjoanna.dk
Spirituelle unika smykker
Stand 57 • Kakao & Kropskærlighed • Kicki Young
Tlf. 42 75 68 19 - www.kakaoogkropskaerlighed.com
Kom forbi til en smagsprøve på den lækreste ceremonielle kakao, og hør mere om ceremonier,
workshops mm. Hvad er ceremoniel kakao? Chokolade i sin reneste, sundeste, lækreste og
mest nærende form
Stand 58 • The crystal lamp • Nina Wengel
Tlf. 26 20 90 59 - www.thecrystallamp.dk
The crystal lamp er skabt af billedkunstner Nina Wengel. I hver lampe sidder en unik
bjergkrystal. Det særlige design er lavet, så lyset skinner gennem krystallen og skaber en
dejlig atmosfære
Stand 59 • Håndlæsning • Christian Sejr
Tlf. 28 12 43 30 - www.christiansejr.dk
Terapeut, håndlæser, healer, medium, underviser, foredragsholder

Annonce
¼ side
Rose Sofia
Skal have en blå kant om
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Stand 60 • Lysgaard Esser • Margit Lysgaard
Tlf. 24 24 47 66 - www.lysgaardsesser.dk
Mit navn er Margit Lysgaard, jeg er coach, der kan hjælpe dig videre i den retning, du
forhåbentlig ønsker. Jeg maler som noget nyt, her vil jeg kunne lave et billede til dig, i de farver
du ønsker
Stand 61 • Copenhagen Tantra • Anita Strandmark
Tlf. 53 37 33 33 - www.copenhagentantra.dk
Tantra - fordi seksualitet, krop, hjerte & ånd er ét. Hør om din seksuelle energis umådelig
helende potentiale. Få tilbud på Tantrabehandling til Kvinden og Undervisning af Par i
Tantra/tantramassage
Stand 62 • Sjælens Bolig • Angelicca Freja Parmone Ravn
Tlf. 26 25 88 18 - www.sjaelensbolig.dk
Sjælshealing. Månedsmagasinet Sjælspower - Danmarks spirituelle livsstilsmagasin, der
udkommer hver måned. Healende Sjælsskåle, skabt i ren hjerte energi. Healer dine smerter i
krop og sind
Stand 63 • Stjernevejen • Vagn Pedersen
Tlf. 50 91 98 59 - www.mariaspirit.dk
Samtale, healing, kanalisering, evt. afdødekontakt, inspireret samtale om problemer/opgaver
med mine åndelige guider
Stand 64 • Troldspejls Forvandlinger ved NinaNinz • Nina Ganneskov
Tlf. 29 64 72 03
Træd ud af Troldspejlets Skygge Side. Sammen tænder vi lys på denne din sjæle rejse - forbinder
dig på ny med helten eller heltinden i din barndoms yndlingseventyr
Stand 65 • Lotus Arts • Casandra Askjær og Jørgen Jensen
Tlf. 86 89 36 33 - www.lotusarts.eu
Vi tilbyder produkter, som styrker livskraften og den du i sandhed er i de fire elementer, Jord,
Vand, Ild og Luft. Drikkevand - Atma olier - Creme - Harmonisering af stråling - Naturopati
uddannelse
Stand 66 • Clairvoyant Medie Healer • Bettina Thomsen
Tlf. 86 74 27 57 - www.bettinathomsen.dk
Medieskab/afdødekontakt, clairvoyance, healing, epigenetisk healing og psykoterapi
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Stand 67 • Få mere sjov og glæde i dit liv • Rikke Gade Therkildsen
Tlf. 29 91 93 39 - www.rikkegade.dk
Individuelle behandlinger i form af bevidsthedsløft med henblik på at få mere sjov og glæde i
livet
Stand 68 • Lisbeth Thygesen Kunst • Lisbeth Thygesen
Tlf. 26 12 27 13 - www.shop.lisbeththygesen.dk
Healende, shamanistisk kunst og sjælebilleder. Shamanistisk værktøj. Shamanistiske- og/eller
male-kurser. Ved shamanistisk healer og kunstner Lisbeth Thygesen
Stand 69 • Klinik Ikilikian • Alex Ikilikian
Tlf. 28 51 63 75 - www.klinik-iki.com
Behandling efter Iki-metoden, udviklet af psykolog, akupunktør og healer Alex Ikilikian. Effektiv
behandling af fysiske og psykiske sygdomme samt smertelindring
Stand 70 • Clairvoyancevejl. Skolen og Skolen for Proceshealing • Tove Lucka Damgaard
Tlf. 30 71 64 46 - www.spiritueltuddannelsescenter.dk
Danmarks grundigste uddannelser til clairvoyant og healer samt kurser til behandlere og
rådgivere. Kom og få en clairvoyance, en healing og/eller en snak med Tove og de studerende
fra skolerne
Stand 71A • Osho Zen Tarot • Denise Zornig
Tlf. 28 94 67 29
Osho zen tarot kombineret med blindtegning, besvarer spørgsmål til din situation her og nu
Stand 71B • Tarot via clairvoyance • Isa Engelbrecht
Tlf. 28 29 64 13
Tarot via clairvoyance
Stand 71D • Håndlæsning - Hellekilden • Helle Margrethe Kofoed
Håndlæsning med clairvoyance
Stand 71E • Astrolog og psykoterapeut • Filip Cristian Skovsgaard
Tlf. 50 49 31 06 - www.astrologi-terapi.dk
Gennem dit horoskop (din fødselsdag, år, og by, samt fødselstidpunkt) vil du få belyst det, du
ønsker at tale om. Jeg starter med en kort analyse; og du kommer med det, du ønsker belyst
Stand 72 • Clairvoyant medie og hypnotisør • Sebbastian Lorantius
Tlf. 42 95 19 29 - www.sebbastianlorantius.dk
På standen kan du modtage clairvoyance eller hypnose hos Sebbastian Lorantius. Tidligere
elever (nu kollegaer) tilbyder clairvoyance, afdødekontakt eller healing. Info om kurser og
uddannelser
Stand 73 • Terapiblomst • Mette Buhl
Tlf. 29 25 16 17 - www.terapiblomst.dk
Få balance med dine følelser samt din krop igennem farveterapi med duft, eller Bachs
blomsterterapi. Kom og hør mere om uddannelsen til at blive Bach terapeut, eller at
blive aromaterapeut

Tilmeld dig nyhedsbrevet på krop-sind-ånd.dk
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Livsgnisten... at gå med glæden
Jeg oplever livsglæden som den umiddelbare glæde, vi kan føle i mange af livets stunder,
og jeg oplever Livsgnisten som det underliggende fundament, det altid tilstedeværende
kærlighedslys, som vi bygger vores eksistens på.
At gå med glæden er for mig blevet et bevidst valg her i livet.
Det er selvfølgelig forskelligt for dig og mig, men nogle af de ting og oplevelser, der får
den stille glæde eller store begejstring til at boble i mig er:
• Når hundehvalpen kommer løbende hen til mig
• Når jeg står og kigger på et smukt træ
• Når jeg går ved havet og betragter havets uendelige overflade
• Når jeg er kreativ med former og farver i mine malerier og glaskunst
• Når jeg udveksler energi med mennesker omkring mig
• Når jeg spiser kage

Foto af min glaskunst hvortil energien “Gå med glæden” er kanaliseret til.
Prøv at skrive ting og oplevelser ned som netop du finder glæden i, og husk at
bruge dem som inspiration i din hverdag.
Når vi står i en situation hvor vi tænker “hvad nu?” Da skal vi huske at spørge os selv:
“Gør jeg dette af pligt eller gør jeg det af lyst?” “Er dette vejen jeg kan gå med glæde?”
Og så skal vi huske at give os selv tid til at mærke efter, hvilket svar der kommer til os på
spørgsmålet.
Det er så vigtigt at vi i hverdagen stopper op, og får fokus på det vi ønsker mere af i vores
liv. Netop fordi vi skaber med vores tanker.
Tanker er ren energi og spredes som ringe i vandet omkring os.
Som jeg i min bog “Livsgnisten” skriver frit efter Buddha:
Søg ikke vejen til glæden - Glæden er vejen
Af forfatter og kunstner Lotte Ahrnkiel Nilsson - Stand 36
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Stand 74 • Tarot og clairvoyance • Emmelie Harder
Tlf. 26 22 56 50 - www.emmelieharder.dk
Tarot og clairvoyance, få et indblik i din fremtid ved at forstå din fortid
Stand 75 • Brahma Kumaris • Sonja Ohlsson
Tlf. 33 31 04 21 - www.brahmakumaris.dk
Gratis sjælshoroskoper og meditation
Stand 77 • Eden Energi Medicin • Marianne Jacobsen
Tlf. 31 51 36 38 - www.edenenergimedicin.dk
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
Stand 78 • Spirituel vejledning • Anette Kongslev
Tlf. 27 26 69 43 - www.spiritinyou.dk
Spirituel vejledning m. clairvoyance, afdødekontakt og coaching
Stand 79 • Kirurgisk healer • Claes Nordlander
Tlf. 55 21 67 94
Jeg grounder klienten med healing bowls. Derefter laver jeg kirurgisk healing, hvor jeg går I semi
trance tilstand, forbinder mig med åndeverden og koncentrerer energien ned på problemet
Stand 80 + kunst på st. 71 • Creative Studie • Tamara Jacobsen
Tlf. 26 28 29 79
Clairvoyance med transformations energibilleder (personlig), Art transformation
hologrammer/billeder til salg, workshops, psykosomatisk terapi, personlig spirituel rådgivning,
healing, meditation
Stand 82 • Engleskolen Danmark • Line Rune Balling og Louise Sofia Rørbech
Tlf. 50 70 05 07 - www.engleskole.dk
Kurser og uddannelse i englehealing og karmisk healing. Englehealing, englekort,
englewebshop. Køb signeret eksemplar af den nye bog: Du er en MESTER - Om din sjæls
potentiale og lysarbejde på jorden
Stand 84 • Clairvoyant Krystalkugle læsning • Helle Charlotte Kjeldsen
Tlf. 26 85 75 94 - www.hc-kjeldsen.dk
Krystalkugle læsninger om fortid, nutid og fremtid

Kropsplejeolier
Vandbeliver
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Stand 84 • Håndlæser • Zantiana Khan
Tlf. 51 35 18 24 - www.zantiana.dk
Håndlæsning. Hvis du vidste, hvad du ved, når dit livslys er brændt ned, da var meget mindre
drøjt, mens det endnu brændte højt
Stand 85 • Den danske Seer & Dyretelepatør • Lucas Bergendahl Diderichsen
Tlf. 26 79 30 30 - www.inner-peace.guide
Sjælelig rådgivning, dyretelepati, udvidelse af bevidsthed, chakra skanning & karmisk læsning.
Kom og få en session med et godt råd fra din sjæl, og hør om kommende kurser i dyretelepati
Stand 86 • Rosenstorm • Birgithe Rosenstorm
Tlf. 28 18 37 67 - www.rosenstorm.one
Energimæssig afbalancering i det kinesiske yin/yanghjul via zoneterapi går et ‘spadestik’ dybere
end almindelig zoneterapi og skaber derved en genvej ind under spændinger og blokeringer
Stand 87 • Harmonic Living ApS - Nordisk Gudindekraft • Hanna Snorradottir
Tlf. 53 83 32 24 - www.storydancing.com
Er du nysgerrig på dine Nordiske åndelige rødder? Kom og få en snak om nordisk gudindekraft,
shamanisme, vølvevisdom og mytefortælling. Samt hvad du kan bruge dette til i en moderne
kontekst
Stand 88 • Helsehuset Namaste • Naeem Sundoo
Tlf. 24 80 86 38 - www.lifeisgreat.dk
Køb Naeems nyeste bog, "MIT VIDENSSKAB" 22 års erfaringer fra egen klinik. Kom og få
en sludder med mesterhealeren om hans nye bog og evt. blive healet i 15 minutter.
Bog pris 299 kr. Healing 300 kr
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Stand 89 • Flamingo Lifeflow • Annastacia Nikolia Mogensen
Tlf. 23 42 46 74
Human Design Readings. Soul Flow guide. Find hjem til dig selv og få healet de indre dele,
som spænder ben for, at du lever det liv, du gerne vil leve

Stand 90 • Powerlife • Anita Routhe
Tlf. 23 23 50 51
Få taget et billede af din aura. Få at vide, hvad der er dine stærke/svage sider. Hvordan kan
du arbejde med dig selv, så du bruger dine kvaliteter/egenskaber på den mest optimale måde
Stand 91 • Numerolog • Sofia Murry
Tlf. 23 74 90 50 - www.sofiasforum.dk
Få lagt dit Her&NU Numeroskop og lær mere om dig selv. Sammen med dit Numeroskop
(bliver sendt pr. mail) får du bogen om din grundenergi samt en kort personlig tolkning af
dit Numeroskop
Stand 92 • SoulPath Sjælerejser • Luna Berglund
Tlf. 42 43 49 41 - www.soulpath.dk
En Sjælerejse giver dig indsigt i tidligere liv og livet mellem livene. Få svar omkring dit livsformål
og få vigtige budskaber omkring dit nuværende liv
Stand 93 • Håndlæsning med clairvoyance • Helle Zeymer
Tlf. 53 25 25 05 - www.zeymer.dk
Clairvoyant Håndlæser fra Roskilde som er uddannet hos Sigridur - Den Islandske Håndlæser.
Håndlæser, Clairvoyant, Healer, Bachterapeut, Spirituel Rådgiver, Workshops, Minikurser og
Reiki Indvielser
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Stand 94 • Erlinng Chriistensen
Tlf. 23 30 78 93 - www.erlinngchriistensen.dk
Clairvoyance med og uden kontakt til afdøde. Sessioner i kabinettet. Spøgelses forløsning,
hypnose, foredrag, workshops, clairvoyance medie uddannelse, reiki- og healer uddannelse
og events
Stand 95 • Bogserien: En Revne i Himlen • Helle Lundgreen
Tlf. 40 53 84 66 - www.hellecarlstedtlundgreen.dk
En Revne i Himlen er en serie, som er bygget op omkring flashbacks fra tidligere liv.
Den anmelderroste "Døden er kun begyndelsen", som er 1. bind, starter i det gamle Afrika
og fortsætter op til nu
Stand 96 • Lise Lykke
Tlf. 22 14 33 52 - www.lilyguld.dk
Clairvoyant håndlæsning. Du kan få afklaret, hvilke ressourcer du har og få vejledning til at
løse aktuelle problemstillinger, samt få et vink om hvilke muligheder, der venter fremover
Stand 97 • Shariananda Oracle • Shariananda Borregaard Adamz
Tlf. 50 56 37 17 - www.church-house-of-true-hearts.com
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 recent spiritual guide
Stand 97 • Vivi Borregaard Adamz - 25 Words • Vivi Borregaard Adamz
Tlf. 26 70 69 99 - www.eternety.org
Personlig kanaliseret samt intuitiv spirituel rådgivning og coaching ved brug af pendulering.
Rådgiver, mentor, healer, spirituel lærer, og foredragsholder, for private, ledere og
virksomhedsejere

Gæsteforedragsholdere
Et bevidst liv • Birgitte Coste og Søren Lauritzen
Tlf. 71 78 06 36 - www.etbevidstliv.dk
Personlig udvikling og bevidstgørelse: Lær at løfte, hele og udvide din bevidsthed. Mere og
større bevidsthed = et bedre liv. Uddannelse, guidning/coaching og foredrag. Få input til din
udvikling
Feng Shui • Gitte Troen
Tlf. 20 46 09 19 - www.facebook.com/gitte.troen.9
Feng shui, space clearing, healing
Forfatter • Monika L. Petersen
Tlf. 26 29 71 51 - www.monika.one og www.qigongsilke.dk
Ny bog. Qi (livsenergi). Livsenergiens betydning. Den mentale rejse. Krop og sind øvelser.
Qigong. Tai Chi. Meditation. Mindfulness. Fra syg til rask. Forfatter. Foredrag
Kosmos Center • Steen Landsy og Ingelise Landsy
Tlf. 35 82 11 21 - www.kosmoscenter.dk
Få viden om de spirituelle emner. Foredrag, workshops, online undervisning, clairvoyance og
en dybtgående healeruddannelse. Lærere: Ingelise og Steen Landsy. 7000 elever tager ikke fejl!
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ditdit
venstre
venstre
øre.
øre.
Højre
Højre
hjernehalvdel,
hjernehalvdel,
den
den
kreative,
kreative,
emotionelle,
emotionelle,
erer
modtagelig
modtagelig
overfor
overfor
favorable
favorable
input.
input.
Skab
Skab
etet
positivt
positivt
udsagn,
udsagn,
som
som
dudu
banker
banker
ind
ind
rundt
rundt
om
om
ditdit
højre
højre
øre.
øre.
Eksempler:
Eksempler:
Venstre
Venstre
side:
side:
JegJeg
tillader
tillader
ikke
ikke
længere
længere
frygt
frygt
at at
spille
spille
enen
rolle
rolle
i mit
i mit
livliv
Højre
side:
føler
mig
sikker
tryg.
godt.
Højre
side:
JegJeg
føler
mig
sikker
ogog
tryg.
AltAlt
erer
godt.
Venstre
Venstre
side:
side:
JegJeg
tillader
tillader
ikke
ikke
længere
længere
negative
negative
tanker
tanker
i mit
i mit
livliv
Højre
side:
JegJeg
omfavner
altalt
hvad
der
positivt.
JegJeg
erer
tryg.
AltAlt
erer
godt.
Højre
side:
omfavner
hvad
der
positivt.
tryg.
godt.
Marianne
Marianne
Jacobsen,
Jacobsen,
Energi-Terapi.dk
Energi-Terapi.dk
- stand
- stand
7777

POSITIVT
POSITIVT
FOKUS
FOKUS
- I-EN
I EN
UDFORDRENDE
UDFORDRENDE
TIDTID
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Dine egne noter:

Nyhedsbrevet…
Se programmet til
Krop-Sind-Ånd Messen i god tid
- og få 50 % på entrébilletten næste gang.
Tilmeld dig nu eller tip en ven!

www.krop-sind-ånd.dk
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DINE EGNE NOTER

International Spirituel Clairvoyant Medie og Healer

Er du
Clairvoyant?
Scan koden og
læs mere om

Kom til gratis foredrag
med min tidligere elev
Pernille Storm

faycenter.dk

Søndag kl. 15.00
Lokale 2, 1. sal

Tag en Clairvoyant – Spirituel Medie
Uddannelse hos

MARIANNE LARSEN
Personlig Clairvoyance – Åndelig kontakt – Guider – Tankens kraft – Aura
Chakra – Karma – Visualisering – Psykometri – Meditation – Intuition – Telepati
Sjælerejse ... samt en masse andet.

Hør mere om uddannelsen på stand 41.

Vil du vide mere om Clairvoyant – Spirituel
Medie Uddannelsen så kontakt mig på:

Telefon +45 6168 3334

Følg Marianne Larsen på:

facebook

Instagram

Læs mere på:

faycenter.dk

S

EM ÆRK

Tryksag
5041 0826

E

T

N
VA

