Jacqueline Buter: Medium
Ooit bij een medium geweest? Jacqueline geeft je essentiële boodschappen door.
Helemaal afgestemd op jouw vraag. Wat reikt het leven je nu aan op je pad?

data: ma 26 juli/di 27 juli van 10:00 – 16:00
 reserveren: jacqbuter@gmail.com
kosten: 20,- (30 minuten)

Caspar Veeger: Healer
Op zoek naar een inwijding in de stilte, waarin je verleid wordt tot diepe ontspanning?
Dan ben je bij Caspar aan het juiste adres. Ga op reis naar innerlijke rust en focus.
Vanuit die plek kun je opgehoopte stress afvoeren en jezelf opnieuw ‘stemmen’.

data: ma 26 juli/ma 2 aug 10:00 – 17:00
 reserveren: info@focusopgevoel.nl (www.focusopgevoel.nl)
kosten: 25,- (30 minuten)

Felice Derkinderen: Tarot
Herken je bij jezelf bepaalde levenspatronen die je eigenlijk niet (meer) dienen?
Felice is één met haar tarotkaarten en presenteert je uitdagende duidelijkheid.
Onomwonden, recht door zee, zodat je weet en voelt wat je te doen staat.

datum: wo 28 juli 12:00-17:00
 reserveren: info@essencecoaching.nl (www.essencecoaching.nl)
kosten: 20,- (20 minuten)

Leela school: Sessie
Consult van Henk en Monique Engelenburg van de Leela School ‘Hoe te zijn met een stille
geest en een open hart?' Vanuit de trance waarin we leven naar vrede in hart en geest.

datum: do 29 juli 10:00-16:00
 reserveren: henk@leela.org (www.leela.org)
Kosten: 20,- (30 minuten)

Elisabeth van Rijn: Healer/Reader
Heb je last van stagnerende energie en ben je zoek je naar balans en antwoorden?
Elisabeth verbindt zich met de zichtbare en onzichtbare wereld op zoek naar blokkades.
En slaagt er in jouw levensenergie weer vrij te laten stromen in body, mind en spirit.

data: di 3 aug 13:00 - 22:00/vr 6 aug 9:00 - 17:00
reserveren: bomispi@gmail.com (www.bomispi.nl)
kosten: 79,- (een uur)

Pina Lazara: Sjamaan
Durf je ontspannen te gaan liggen en genieten van de helende reis die zich ontvouwt?
Pina integreert zowel aardse- als de hogere energieën met het hart als intermediair.
Je ontvangt natuurlijke wijsheid met een dosis humor, afgestemd op jouw intentie.

data: zo 1 aug/wo 4 aug 9:00-17:00
reserveren: viapina33@gmail.com (www.viapina.blogspot.fr)
kosten: 69,- (een uur)

Adriana Wiesemann: Healer
Wil je graag daadwerkelijk iets veranderen in jouw werk, familie of levensstijl?
Adriana geeft een vitaliteits coachings gesprek en daarbij healing door spirituele energie
overdracht. Of het nu om gezondheid, inspiratie of een besluit gaat, wees welkom.

datum: vrij 6 aug 10:00 – 17:00
 reserveren: freyjahealing@gmail.com (www.freyjahealing.nl)
kosten: 25,- (30 minuten)
Yvette Habets: Astrologisch Zwarte lichten consult
De zwarte lichten zijn kosmische punten, die zicht geven op jouw levensweg en groeiproces.
Wil je het meest authentieke deel van jezelf, dat nog onverminderd verbonden is, ontmoeten?
Leer dit verborgen potentieel te (her)kennen en jouw scheppingsproces alle ruimte te gunnen.

datum: zo 8 aug 10:00 – 17:00
 reserveren: vanbinnenlicht@gmail.com
NB: Voor een Zwarte lichten consult is de exacte geboortetijd nodig
kosten: 20,- (30 minuten)

Leela school of awakening: workshop bevrijding uit trance
We kleuren de werkelijkheid veelal onbewust tot ‘onze’ werkelijkheid, tot een trance waar we
naar gaan leven. Dit beïnvloedt ons en de wereld veel dieper dan we doorgaans in de gaten
hebben. Hoe zou het zijn om die trance te ontdekken en er uit te stappen? Henk en Monique
Engelenburg, mentoren van de Leela School of Awakening, nemen je mee op deze verrassende
verkenningstocht in 2 sessies. Dit zelfonderzoek laat je ervaren dat je elk moment kunt
stoppen en in het oog van de storm kunt openen voor vrede in hart en geest.

datum: zo 1 aug deel 1 10:00-11:30 deel 2 13:30-15:00
 reserveren: henk@leela.org (www.leela.org)
kosten: 50,- (2 delen samen)

Ineke Verdoner - zo 8 aug om 13:00 en 15:00 - ‘Het vrouwelijke en mannelijk in balans’
Heb je zicht op jouw familiegeschiedenis? Ervaar je de doorwerking daarvan op jouw leven?
Herken je de rolpatronen die je moeder en vader je hebben voorgeleefd?
Hoeveel % vrouw/man huizen er in jou en klopt dat met wie jij in essentie bent?
En wat zie je vrouwen en mannen doen om je heen, in deze tijd, in deze wereld?
Nieuwsgierig?
Kom dan naar de gratig lezing en signering van het boek van Ineke Verdoner.

Graag opgeven voor de lezing via: info@roos.nl; er zijn een beperkt aantal plaatsen!

-

Klankschalen van Frank Klank (www.frankklank.nl)
Muze van Zuid (www.muzevanzuid.nl)

