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Achternaam
Boekenkraam
Hartog

# is nieuw of voor de tweede keer. Kennismakingsconsult: 15 euro voor 20 minuten. Alle
drie de zalen zijn in gebruik !
Boeken, van allerlei soorten mooie fijne diepzinnige boeken.
Familie opstellingen 1 op 1 aan tafel. Systemisch werk.

Jopie

Jansen

je mag bij mij aan tafel een bijenwastekening maken en ik geef je een persoonlijke boodschap mee.

# Erica

Argelo

Ik leg Le Normand tarot voor je, maak gebruik van droomanalyse en helderziende waarnemingen
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# Peggy
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Warmels
van Hemert

Ik werk met symbolen die al meer dan 5000 jaar geleden in de Egyptische Oudheid werden
geraadpleegd. Bij onzekerheid in moeilijke situaties en bij twijfel, bieden de symbolen altijd uitkomst.
Healing en reading, verfijnd invoelend vermogen op emoties, met name die in het lichaam leiden tot
blokkades.
Ik gebruik mijn verlden, heden en toekomst kaarten en de pendel en familie opstellingen. Ook lees ik
foto's en voorwerpen.
Ik werk zeer intuïtief met het spirituele, van healen tot kaartleggen of massage met Reading. Net
wat blijkt dat jij nodig hebt, daar wordt aan gewerkt. Ook kinderen zijn van harte welkom, want voor
hun heb ik ook kaartjes waarmee ik kan werken.
Ik leg de tarotkaarten.
Antwoorden nodig op je levenspad? Dat kan op diverse wijzen. Ik ben medium, hsp'er en paragnost
en doe spontane waarnemingen. Waarbij ik je een steuntje in de rug kan bieden soms met Quantum
Touch of magnetiseren. Voelt u zich van harte welkom.
Helderziend en heldervoelend medium, met healing en deze gave wil ik u helpen.
baby en kinder fluisteraar en magnetiseren dmv handoplegging zittend op een stoel. Nu ook voor
volwassenen het innerlijk kind consult.
Teken en schilder medium. Persoonlijke schilderijtjes met waarnemingen. Vanaf € 20,Medium, ruim 30 jaar ervaring, psychometrie, tarot, healing.
Na jarenlange fysieke zorgverlening gegroeid naar spirituele zorgverlening in de vorm van de 1 jarige
Keltische maanworkshop en het vertalen van de runenstenen.
Reading, healing en engelenkaartlegging
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.
Paragnost, tarot en numerologie

Ik leg tarotkaarten met verduidelijking van de gilded reverie lenormand kaarten. Dat is mijn passie!
ontspannende nek en schoudermassage met warme kokos olie op de huid.
Healer, ik maak gebruik van de Atlantisenergie om jouw oude pijnen op te lossen en je inzichten te
geven om jezelf te herstellen.
Tombal
consulten waarbij ik mijn invoelend vermogen gebruik en m.b.v. tarotkaarten en kristallen je
inzichten kan geven.
Biersteker-de Vries
aura tekeningen met helderziende waarnemingen en foto lezen
Forelli
Poland - Grootjes Ik lees ruim 25 jaar handen en doe dat met veel plezier!
expositie van schilderijen met primaire kleuren van cirkel en lijnen. Wat zie jij op het doek?
Termeer
Een prachtige collectie sieraden, kristallen, hangers, krachtstenen en mineralen. Kettingen
oorhangers, armbandjes en collectorsitems voor in huis!
Poortman
Dierencommunicatie, medium en healer voor mens en dier. Neem een foto van uw (huis)dier mee
het liefst afgedrukt.
Beerta
ik probeer met mijn rouwbundels de mensen een beetje troost en steun te geven hoe moelijk de tijd
ook is.
Eilander
Blaauwbroek
Schoenmaker

website
www.veelgoeds.nl

www.circleofart.nl

www.egyptischwaarzeggen.nl
www.huisvanbewust-zijn.nl
www.relaxing-energy.nl

http://www.spiritual4u.nl/
www.zevenster.info

www.pakraspirit.nl
www.patriciasluis.nl

www.fuaran.nl
www.spiritueelcentrumdevlindertuin.nl
www.natuurgeneeskundewarmels.nl
www.frankvanhemert.info

www.bilobamassage.nl

www.akra.nl
www.aura-tino.nl
www.marcotermeer.nl
www.itsajoke.nl

www.inaeilander.com

