
-     Vil du have lejlighed til at opnå en tæt kontakt til interesserede besøgende og mulige kunder.

-     du vil kunne give prøvebehandlinger, demonstrere og sælge dine produkter, uddele dit materiale,  
      fortælle om din kursusvirksomhed, eller informere om alternativ tænkning og levevis.

-     I foredragssalen vil der blive afholdt foredrag af særligt indbudte foredragsholdere, men i det om- 
      fang det er ledigt, vil l udstillerne også kunne disponere over dette lokale.

Samtidig er messen et forum, hvor du møder andre alternative behandlere / interesserede og hvor du 
kan knytte nye kontakter og evt. etablere samarbejde med andre.

Stjernevejen 
hjælper dig 
videre på 
din vej

•	 Priser:

•	 Zoneterapi: Børn kr. 375,- for første behandling  
kr. 350,- for anden behandling. voksne kr. 400,-  

•	 Massage kr. 400,-  

•	 Zoneterapi og massage kr. 500,- 

•	 healing med kanalisering mv. kr. 650,- 

•	 Fjernhealing kr. 300,- 

•	 telefon clairvoyance kr. 300,- 

•	 Stonereading kr. 300,- 

•	 parterapi kr. 650,- 

•	 Kurser: Få særskilt brochurer

Tilmelding	til:	 ellis hansen 
   tlf.: 2345 7282    
   Mail: ellis.h@webspeed.dk

www.stjernevejen.dk Healing/Stjernevejen



Stjernevejen	tilbyder:	

•	 Zoneterapi til børn og voksen 
•	 Massage
•	 healing med samtale, hvor vi sammen går dybt ned for 

at heale de sår, der ligger. heler også med røgelse og 
sten. retter chakrasystemet, auraen, og kundalinen op   
 

•	 Kanalisere engle og Mesterne fra det hvide  
Broderskab 

•	 laver Stone reading (giver dig besked ud fra det 
stenene fortæller) 

•	 parterapi, hvor i hver især vil komme ind til det, der er 
svært at snakke om og få knuden løsnet op 

•	 Fjernhealing, du modtager behandling derhjemme 
 

•	 telefonclairvoyance 

•	 diverse kurser 
•	 Foredrag med forskellige temaer - hør nærmere
•	 Uddannelse i præstbro på Cyclus centeret  

 

Hvem	er	jeg?	

Mit navn er ellis hansen. jeg er født og opvokset i 
esbjerg og er fra 1956. jeg voksede op i et sprituelt hjem, 
hvor reinkanation var sandheden og en naturlig 
del af min barndom. 

jeg har i min opvækst og voksenliv været igennem mange 
ting, og har derfor også mærket, på egen krop, hvad det 
vil sige at komme helt ud til kanten, og været ud i nogle 
situationer, som har været svære at håndtere. 

Mit liv har været en søgen efter svar på, hvordan det hele 
hænger sammen. det har betydet, at jeg allerede i en me-
get tidlig alder, begyndte at søge efter svar på, hvem jeg 
er samt hvor og hvorhen er vi på vej. 

Mit første erhverv var som sygehjælper, men jeg kunne 
ikke forliges med den behandlingsform. derfor startede 
jeg som 40 årig på uddannelsen som zoneterapeut og 
massøger.  
For 6 år siden tog jeg uddannelsen som healer og clair-
voyant/kanalisering og har igennem de sidste år løbende 
videreuddannet mig. 

da jeg havde færdigjort med min sidste uddannelse blev 
jeg tilbudt at undervise i healing, clairvoyance og kanalise-
ring, hvilket jeg sagde ja til. det betyder, at jeg nu samtidig 
med, selv underviser og får kanaliseret kursusmateriale 
ned, så jeg også holder kursus her i esbjerg.

 

healing tager 
udgangspunkt i, at 

alt er energi, og at vi kan 
heale både det fysiske 
og psykiske gennem 

energipåvirkning.
det bruges til at genop-

bygge og genskabe 
balance i krop og sind


