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# Edith

Rinckes

# is nieuw of voor de tweede keer. Kennismakingsconsult: 15 euro voor 20 minuten, en 20 euro voor 30
minuten. Alle drie de zalen zijn in gebruik !
Door middel van het magnetiseren en een goed gesprek mag ik uw energie beter laten doorstromen en/of
blokkades opruimen. Ook kunt u kiezen voor een Engelen/healingkaarten consult waarbij verleden, heden en
toekomst besproken mag worden.
baby en kinder fluisteraar en magnetiseren dmv handoplegging zittend op een stoel. Nu ook voor volwassenen het
innerlijk kind consult.
Medium. Helderziende waarnemingen en foto’s van overledenen.
aura tekeningen met helderziende waarnemingen en foto lezen
medium, contact met de overledenen. Ik start ik Alkmaar binnenkort weer een training mediumschap.
Handen zijn de spiegels van de ziel, heel graag wil ik jou vertellen wat jouw handen je te vertellen hebben. Ik ben
Reiki master en handlijnkundige.

Anneke
# Paul

Biersteker
Kramer

consulten waarbij ik mijn invoelend vermogen gebruik en m.b.v. tarotkaarten en kristallen je inzichten kan geven.
Helderziend en heldervoelend medium, met healing en deze gave wil ik u helpen.

NR. # Voorletters

Achternaam

Olaf

Meckel

Patricia
Anna
Tino
Mirjam

Sluis
Macaré
Forelli
Lefeber

magnetiseur bij stress en pijnklachten van lichaam en geest. Magnetiseren zodat de energie weer vrij kan stromen.
Een prachtige collectie sieraden, kristallen, hangers, krachtstenen en mineralen. Kettingen oorhangers, armbandjes
en collectorsitems voor in huis!
Joke en Ruud Poortman
Ik ben natuurgeneeskundig therapeut en op de beurs maak ik gebruik van irisdiagnose om in de poppetjes van je
ogen te zien wat je lichaam je te vertellen heeft.
Nimda
Warmels
Margriet's
Boekenkraam verkoop van spirituele en esotherische boeken en cd's (tweedehands)
Paragnost/medium/healer. Specialist in hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid. Leerkracht basisschool tevens
begeleider van "rugzakjes". Ik werk met psychometrie, foto lezen, automatisch schrift.
Thea
Jade
Familie opstellingen 1 op 1 aan tafel. Systemisch werk.
Paulien
Hartog
Ik geef engelen readings voor inzicht op je levenspad.
# Carla Evy
Groot
# Merrelin
Verschoor
Coaching d.m.v. paardensessies
Na jarenlange fysieke zorgverlening gegroeid naar spirituele zorgverlening in de vorm van de 1 jarige Keltische
maanworkshop en het vertalen van de runenstenen.
# Bianca
Huf
Ik wil mensen graag laten kennis maken met de oliën en producten van Young Living, hiervoor maak ik gebruik van
een meting dmv. Frequenties om te kijken wat jouw lichaam nodig heeft. Beursaanbieding van de meting is € 15,# Cathy
Slagter
Verkoop van kunstkaarten en wensprenten en voorlichting over de chakra workshop die in kleine groepjes bij Ellen
thuis gehouden wordt.
# Ellen
Tiebie
Ik geef korte hypnose sessies, met deze diepteontspanning kan ik positieve suggesties in het onderbewuste planten
om bijv. te stoppen met roken of meer zelfvertrouwen te krijgen.
# Erik
Pril
Of het nu om heling gaat of het veranderen van iets wat je dwars zit, of het manifesteren van eeen bepaalde wens,
verlangen of droom? UniSOUNDhealing kan je daarbij helpen. Kom kennis maken met deze nieuwe vorm van heling
die
ookBeleving.
online kan
Proefmaand
kost € 7,# Christiaan
Oranje
Zinne
Je worden
Lichaamervaren.
als Zintuig.
Oer Vertrouwen
Ervaren in je Lichaam. Praten met je Lichaam, je Lichaam
praat met jou! Ons Hart spreekt de taal van onze Ziel. En daar gaan we mee praten! HART ZIEL GEEST EN
LICHAAM
Anja
v.d.Berg
Ik reken je geboorte orakel uit via de Maya kalender en geef je dan een reading. Ook kun je terecht voor een
healing, en ik heb een klein verkoopwinkeltje met sieraden mee.
# Karin
Ovinge
Vanuit mijn werk als leerkracht basisonderwijs heb ik een opleiding tot kinder/ouder coach gevolgd. Ik geef
workshops en je kunt ook als ouder of kind bij mij terecht voor mandalatekenen en mindfulness.
# Jacqueline
Plomp
energetisch therapeut d.m.v. intuitie www.natuurgeneeskundigemathijslorwa.com
Mathijs
Lorwa

website

www.patriciasluis.nl
www.aura-tino.nl
www.mirjamlefeber.nl
www.edith-rinckes.nl
www.akra.nl
www.pakraspirit.nl

Gerlise

Jeantille
# Riny

Spruijt
Sijswerda

# Tanja

Koet

Ik lees Hawaïaanse kaarten en geef je inzicht, ook maak ik contact met je gids of overledene als dat nodig is.
Ik leg de Le Normand kaarten en Tarot om je vragen te beantwoorden
Bundel van drie boekjes voor kinderen, zelf geschreven in zwart/wit of kleur, ook verkoop van pauweveren sieraden
en krachtvoorwerpen.

www.itsajoke.nl
www.natuurgeneeskundewarmels.nl
www.sfinxhealingcentrum.nl
www.123website.nl/JADE-KUNST
www.veelgoeds.nl
www.paardenkern.nl
www.fuaran.nl
FB: Oils that rocks
www.ellentiebie.nl
www.hypnosepraktijknoordholland.nl

http://unisoundhealing.com/nl/home-page/
www.leefinjelijf.nl
http://karin-ovinge.jouwweb.nl/
www.josp.nl

