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Een prachtige collectie sieraden, kristallen, hangers, krachtstenen en mineralen. Kettingen oorhangers,
armbandjes en collectorsitems voor in huis!
Ik werk met symbolen die al meer dan 5000 jaar geleden in de Egyptische Oudheid werden geraadpleegd.
expositie van schilderijen met primaire kleuren van cirkel en lijnen. Wat zie jij op het doek?

Topal
Bobeldijk - Mol

kinderpodoloog, voetreflexologe, op de beurs vertel ik je wat jouw tenen je vertellen over jezelf.
verkoop van schilderijen en kaarten van bijenwas en uitleg en geven van Access the Bars
Ik maak een spirituele tekening voor je en geef er een uitleg bij, ook ben ik Reiki Master, NLP geschoold Nei
therapeut en kan je helpen bij het vinden van de antwoorden op hoe je je voelt.

www.leefinjelijf.nl
www.akra.nl
www.eye-openers-therapy.com

www.fuaran.nl
www.carlyshealth.nl
http://www.spiritual4u.nl/
www.bilobamassage.nl
www.edith-rinckes.nl
www.ellentiebie.nl
www.spirituelekracht.nl

www.itsajoke.nl
www.egyptischwaarzeggen.nl
www.marcotermeer.nl

Ik verkoop unieke aparte sieraden op Wicca en Pagan gebied en ook boedhistische sieraden.
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website

Sjamaan/ medicijnvrouw geeft inzicht, healing en bescherming met echte adelaarsveer.

Konijn
Termeer

Martine
Mirjam

# is nieuw of voor de tweede keer. Kennismakingsconsult: 15 euro voor 20 minuten. Alle drie de
zalen zijn in gebruik !
Zinne Beleving. Je Lichaam als Zintuig. Oer Vertrouwen Ervaren in je Lichaam, en praten met je Lichaam!
Ons Hart spreekt de taal van onze Ziel. Verkoop van Seichzal magnesiumproducten.
consulten waarbij ik mijn invoelend vermogen gebruik en m.b.v. tarotkaarten en kristallen je inzichten kan
geven.
Bevrijd jezelf van je trauma's en oerwonden. Inzicht in jouw trauma opent jouw HART naar een vreugdevol
leven.
Sjamanistisch consult, of een energetische healing of reading, dat geeft steun en inzichten voor uw
toekomst.
Na jarenlange fysieke zorgverlening gegroeid naar spirituele zorgverlening in de vorm van de 1 jarige
Keltische maanworkshop en het vertalen van de runenstenen.
Ik geef engelen readings voor inzicht op je levenspad.
Ik werk zeer intuïtief met het spirituele, van healen tot kaartleggen of massage met Reading. Ook kinderen
zijn van harte welkom!
ontspannende nek en schoudermassage met warme kokos olie op de huid.
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.
Verkoop van kunstkaarten en wensprenten en voorlichting over de chakra workshop die in kleine groepjes
bij Ellen thuis gehouden wordt.
Nieuwetijdskindercoach, Medium, Tarotiste, waarneming via foto of voorwerp.

medium, contact met de overledenen. Ik start ik Alkmaar binnenkort weer een training mediumschap.
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.
Warmels
Helderziend en heldervoelend medium, met healing en deze gave wil ik u helpen.
Kramer
Familie opstellingen 1 op 1 aan tafel. Systemisch werk.
Hartog
Paulus presenteert zijn CD Walking in Silence en speelt op de blokfluit tijdens de beurs.
Vis
v.Schijndel-Knook presentatie van het yogacentrum en voorlichting over cursus Indorimassage
Verkwikkende en ontspannen handmassage en verkoop van eigengemaakte cremes en rollers met
etherische olie.
Dekker
Is gediplomeerd magnetiseur, kindercoach en gecertificeerd HSP coach en je kunt bij haar terecht voor
advies en een goed gesprek
Krimp
Medium en hsp kwaliteit, Foto en mandala lezen, Kaartlezen(encoustic) voor jouw basis en kwaliteiten en
blauwdruk. Quantum touch, magnetiseren
Jade
aura tekeningen met helderziende waarnemingen en foto lezen
Forelli
Lefeber

www.mirjamlefeber.nl
www.natuurgeneeskundewarmels.nl
www.pakraspirit.nl
www.veelgoeds.nl
www.paulusvis.nl
www.yogacentrumrina.nl
fb: gewoonrinske
www.spiritheartandlove.jouwweb.nl
www.123website.nl/JADE-KUNST
www.aura-tino.nl

