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WEES WELKOM OP DE
GELUKSDAG 2016
De kerngroep van Happiness4all
koos dit jaar voor het thema
‘Manifesteren’. In een tijd waarin
enorme veranderingen plaatsvinden
en waarin velen van alles
ondernemen is manifestatie op
diverse vlakken in het leven zichtbaar.
Deze Geluksdag biedt een kans om
twee lezingen door onze gastsprekers
bij te wonen en mee te doen aan
boeiende workshops of aan een
individuele sessie.
Tevens zijn er inspirerende stands
van Wageningse professionals met
thema’s zoals: coaching, astrologie,
acupunctuur, healing, channeling
en nog vele andere energetische
activiteiten. Een dag vol manifestaties!
Voor meer informatie:
www.happiness4all.nl
en volg ons op Facebook!
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Bestseller auteur Edith Hagenaar
is gelukkig, en dat spat er vanaf!
Hoe ze dat voor elkaar krijgt
deelt ze graag, want: “het is geen
geheim, en iedereen kan het.”
Vanuit diepe depressie en ongeluk op lichamelijk, financieel, relationeel, woning- en werkgebied
tegelijk, transformeerde zij haar
leven. Hagenaar schreef meerdere
boeken en meditatie-cd’s over
persoonlijke groei, zowel voor
volwassenen als voor kinderen.
Daarnaast schrijft zij de door vele
tienduizenden gelezen Affirmatie
van de Maand, geeft workshops
en lezingen en is eigenaar van de
internationale uitgeverij Palaysia.

LEZING: DE CURIEUZE MANIFESTATIE CIRKEL
Edith Hagenaar
Het is gemakkelijk om gelukkig te zijn wanneer de omstandigheden
perfect zijn. En hoe vaak gebeurt dat in jouw leven?
De reden waarom we dingen in ons leven willen manifesteren, is omdat
we denken dat we gelukkig zullen zijn als die dingen – een liefdevolle
partner, een geweldige baan, een goedgevulde bankrekening, een slank
lijf, een droomhuis, een mooie auto, een gezond lichaam – eenmaal
in ons leven zijn. Maar is dat écht zo? En is geluk niet juist puurder,
waarlijk onvoorwaardelijk, wanneer we gelukkig zijn in de afwezigheid
van wat we willen? En als we gelukkig zijn in de afwezigheid van wat we
willen, dan... treedt de curieuze manifestatie cirkel in werking.

http://www.affirmatie.nl
en http://www.edithhagenaar.nl
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lezingen

LEZING: DE NIEUWE ECONOMIE EN LEIDERSCHAP
Damaris Matthijsen
Damaris Matthijsen (1971) heeft een droom waarmee ze je in je hart
raakt. Ze heeft altijd de wens gehad omvormend werkzaam te zijn
voor de bestaande paradigma’s in de economie. Vanuit haar passie
voor de idealen van de Franse Revolutie ‘vrij gelijk samen’ zocht ze
vanaf haar 18e naar manieren om hier vorm en richting aan te geven.
Sinds 2002 is ze op diverse manieren bezig met duurzaamheid. Vanaf
2009 start ze een beweging voor economische vernieuwing: Economy
Transformers. In 2011 ontwikkelen de Economy Transformers de
‘zes dimensies’, een krachtige tool voor transitie. In 2013 ontstaat haar
eigen bedrijf Economy Transformers Solutions en in 2015 start de
Economy Transformers Academy op initiatief van Jac Hielema waar zij
docent is.
Damaris haalt voor ons de economie dichterbij en spreekt over
nieuw leiderschap en wat ons te doen staat om de nieuwe economie
mogelijk te maken. Ze inspireert ons met een verhaal over ‘vrij gelijk
samen’ en de zes dimensies van Economy Transformers. Transitietools
waarmee we ook een nieuwe kijk op de werkelijkheid krijgen.
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Sociaal onderneemster Damaris
Matthijsen is oprichtster van
Economy Transformers (2009).
Jezelf doelen stellen en daar naar
streven maakt gelukkig. En dat is
ook wat je leert op de Economy
Transformers Academy.
Damaris is docent op de ET
Academy, werkt als consultant
vanuit ET Solutions, is mede
oprichter van het Veerhuis te
Varik en is een gepassioneerd
spreker en workshopbegeleider.
Met haar trom en zang maakt
ze een event tot een bijzondere
beleving.

“DICHT BIJ JEZELF” MET J&D
Jolanda en Dietsie
11:00 en 13.00 – lokaal 0.20
Je kunt de volgende belevingen je bij ons vinden:
11.00 uur
Dagbegroeting met jouw Gids
Voor een dag vol geluk!!
13.00 uur
Contact met overleden dierbaren
Vertrouwd als altijd
Gedurende hele dag:
Blije boodschap van je Gids
Aura tekening
Verfrissende Healing
Dicht bij jezelf zijn is nou eenmaal fijn
www.Nanaku.nl en dietsie.webklik.nl

6

workshops

DANS JE VRIJ
Marian Coelet
11.15–12.00 • lokaal 0.13
Ritme, beweging en dans zijn
oeroude gewoonten om uit
te drukken wat leeft in onszelf.
Beweging is bevrijding, beweging
is vertaling van innerlijke
gevoelens en die tot uitdrukking
brengen.
Dans Je Vrij brengt een wisselwerking op gang tussen beleven,
bewegen en bewogen worden.
We hebben ongekende mogelijkheden en capaciteiten.
Er zijn geen stappen te leren.
Een ieder die wil, kan deelnemen
ongeacht leeftijd of lichamelijke
conditie.
lotus4health.ede@gmail.com
Tel. 0318-220970

ONTMOETINGEN
MET EEN ELF
kennis over het etherische
veld en de vier etherische
bronnen
Lezing Hanneke Bouma
11.15–12.00 • lokaal 0.31
Op een dag ontmoet ik een elf.
Hij wil kennis overdragen over
het etherische veld en over
‘de instrumenten’ die de mens
meekrijgt van het etherische veld.
Dit zijn drie bronnen, die werken
op het verkrijgen of verliezen van
energie. Uitleg en oefening over
het etherische veld, haar bronnen
en de bijzondere werking van
het hart.
mannazdewittetara@hotmail.nl
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LUISTER NAAR JE LICHAAM
en hoe REBALANCING daarbij
kan helpen
Tallien van der Wal
11.15–12.00 • lokaal 0.32
Sommige mensen hebben de
neiging zich voorbij te lopen, niet
naar hun lichaam te luisteren.
En zo de kans vergroten op
burn-out en andere narigheden
van deze tijd. Hoe kan je leren
te luisteren naar je lichaam?
Oefeningen uit de Rebalancing
kunnen helpen. Rebalancing
is een lichaamsgerichte
behandeling met aanraking/
massage, meditatie en gesprek.
En dat gaan we deze workshop
doen. Leren aanwezig te zijn in
jezelf.
www.luisternaarjelichaam.nl

TAROT & BIJBEL
Peter Samwel
13.15–14.00 • Aula
Als Consulent bij Levensvragen en Voorganger
bij Vrijzinnigen Bennekom verbind ik Bijbelse
woorden met levensbeschouwelijke beelden van
de Tarot.
80 Tarotbeelden correleren met het Pad van
Inwijding, dat Jezus in onze cultuur openbaar
heeft voorgeleefd. Zo verwijst zijn leven van toen
naar de levensmandala van de inwijdingsweg van
ieder mens.
Deze lezing verbindt oud met nieuw, woorden
met beelden, mannelijk met vrouwelijk.
www.tarotdenieuweordening.nl
www.vrijzinnigenbennekom.nl

Goed voedsel,
goed voor iedereen,
met zorg voor de Aarde.

Bevrijdingsstraat 22 • Wageningen • (0317) 410 842 • www.lazuur.com
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workshops

HEALING SONG
ervaar de droomtijd
Witte Wind – Caroline
& Jan-Willem
13.15–14.00 • lokaal 0.13

GEWOON BEWUST
intuïtie in je dagelijks leven
Kim Klasens & Gemma van der
Krogt - Spirit in Sense
13.15–14.00 • lokaal 0.32

Een interactieve belevenis
workshop.
Je gaat op reis in de droomtijd
en je ervaart wat de kracht van
stemmen en de klanken van de
sjamanendrums met je doet.
In deze workshop mag je jouw
vraag of wens voorleggen en krijg
je antwoord in de ‘droomtijd’.
Een Healing Song geeft heling en
inzicht. Ervaar de verbinding.
www.wittewind.com

De hele dag door voel en ervaar
je dingen. Een deel daarvan
is bewust (bijv. honger of
boosheid), maar een groot deel is
onbewust. Je voelt bijvoorbeeld
niet alleen hoe het met jouzelf
gaat, maar je voelt (on)bewust
ook wat anderen voelen. In
deze workshop leer je hoe je
intuïtie werkt en hoe je hier in je
dagelijks leven praktisch mee om
kunt gaan.
www.spiritinsense.nl/
gewoon-bewust

“Iemand die nog nooit een fout heeft gemaakt,
heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd ” – Albert Einstein
9

CENTRUM HELEND INZICHT
Jolette Lievaart
13.15–14.00 • lokaal 0.31
Transformeer vastgezette patronen
en emoties. Kom in je kracht en
creëer het leven dat jij wilt.
Drie krachtige oefeningen om
bewust aanwezig te zijn in je
lichaam.
Je bent een creator, geen ontvanger. Alles wat je meemaakt creëer
je zelf. Je bewustzijn manifesteert
zich via je lichaam heen hier op
aarde. Door bewust aanwezig
te zijn in je lichaam en je over
te geven aan je innerlijke leiding
komt je leven in lijn met je zielsmissie. Ik leer je drie krachtige
oefeningen om dagelijks te doen,
waarmee je dit proces in gang zet
en houdt.
www.centrumhelendinzicht.nl

DE KRACHT VAN INTENTIE
Majelle Bakker
15.30–16.15 • Aula
In Biodanza worden we uitgenodigd verschillende intenties
in onze dans tot expressie te
brengen.
Een intentie die van binnen
ontstaat en welke onze beweging
als vanzelf laat komen.
Zo puur kan onze beweging
zijn waarbij we ook de ander
ontmoeten in de dans.

workshops

KENNISMAKEN MET
SOUL VOICE®
Laat je klank manifesteren
Anke de Jong
15.30–16.15 • lokaal 0.13

WERKEN MET HART,
HANDEN EN LIJF
Herontdek jezelf
Praktijk La Faye – Femke Delen
15.30–16.15 • lokaal 0.31

Leer jezelf beter kennen met
Soul Voice®! De klank van je stem
dringt door tot wie jij bent en
maakt je vrij. Verruim de kijk op
jezelf en maak meer ruimte voor
plezier, creatie en leven vanuit
passie.
Soul Voice® is hedendaags,
eenvoudig, diepwerkend,
praktisch, concreet en een rijke
bron van inspiratie. Iedereen kan
het, iedereen heeft een eigen
unieke helende stem. Wij hoeven
het ons alleen nog maar te
herinneren. Kom kennismaken!
www.idunamare.nl

De vijf elementen aarde, water,
vuur, lucht en ether (ziel/hart)
staan voor verschillende
karaktereigenschappen in jezelf.
Door contact te maken met
deze elementen, kun je ze gaan
verbinden, in balans brengen
en verder ontwikkelen. Ervaar
één of meerdere elementen in
de verschillende oefeningen.
Ontdek welke elementen sterk
zijn en welke krachtiger mogen
worden. Een voorproefje van
de gelijknamige cursus (5x op
do. avond/vr. ochtend). Kosten:
vrijwillige bijdrage.
www.lafaye.nl
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JOUW WEGWIJZER
Maria Voskuilen
15.30–16.15 • lokaal 0.32
In deze workshop krijg je meer
zicht op jouw eigen, unieke
weg naar meer vitaliteit en
levensenergie.
De één heeft behoefte aan meer
ontspanning, de ander ambieert
een duidelijk (levens)doel, een
derde wil gezonder leven via
voeding en beweging.
Stel jouw persoonlijke vitaliteitswijzer op en ontdek wat vanzelf
gaat en waar je kunt bijsturen om
meer tot je recht te komen.
www.meervanzelf.nl

ONENESS EVENT
Een dag met de Oneness trainer
Anton Blok, e.a.
Lokaal 0.30 – de tijden zijn op de
dag zelf te vinden bij het lokaal
Het programma wordt op de
dag zelf bekend gemaakt.
http://www.oneness
nederland.nl/

De mooiste mogelijkheid die er altijd is,
is je hart volgen
11

DANCE EXPRESSION, FREE YOURSELF
Marian Coelet
11.15 - 12.00 – room 0.13

junusstraat 47
6701 ax wageningen
06-55701200
hello@thegreenkitchen.nl
www.thegreenkitchen.nl

• feel happier and calmer
• deeper, more connection with yourself
• more vitality, feeling stronger
• cope effectively with stress and anxiety
No dance experience is needed
There are no steps to learn and no fitness
requirements as the emphasis is always on
self-regulation. All the movements should
come from your own interiority, how you feel
the music. Therefore it is impossible not to be
able to do it
lotus4health.ede@gmail.com
Tel. 0318-220970

english
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workshops

LISTEN TO YOUR BODY
And how REBALANCING can
help
Tallien van der Wal
11.15 - 12.00 – room 0.32
Some people forget themselves
and do more than they can.
They don’t listen to their bodies.
Increasing the probability of a
burn-out and other diseases
of our time. Exercises from
Rebalancing might help.
Rebalancing wants to awaken
your awareness of your body
through massage; to touch you
both physically and mentally.
That is what we are going to do
this workshop. Learning to be
present in ourselves.
www.luisternaarjelichaam.nl

MEETINGS WITH AN ELF
knowledge about the etheric
field and the four Etheric
sources of energy
Hanneke Bouma
11.15 - 12.00 – room 0.31

HEALING SONG
experience dreamtime
Witte Wind – Caroline
& Jan-Willem
13.15 - 14.00 – room 0.13

One day I met an Elf. He wants
to talk about the etheric field
and about the instruments we
get from the etheric field. These
are three sources who work
on getting or losing energy.
Explanation and exercises about
the etheric field, the sources and
the extraordinary working of the
heart.
mannazdewittetara@hotmail.nl

An interactive experience
workshop. You will travel in the
dreamtime and will experience
the power of the voices and
the sounds of shamanic drums.
You can submit your wish or
question and you shall get the
answer from the dreamtime. A
Healing Song gives you healing
and insight. Feel the connection
in the dreamtime.
www.wittewind.com

our life on ot her
“ Y ou can’t base y
peo ple’s expectat ions” – Stevie W onder
13

SOUL VOICE®
Vitality and joy through
sound!
Anke de Jong
15.30 -16.15 – room 0.13
The voice is the most powerful
of all instruments for healing,
vitality and joy in life. Come
and learn about the endless
possibilities of your own
authentic healing voice. Sounds
go through unseen layers and
touch you at the core of your
being. Soul Voice® is simple,
deep, practical, to the point,
and a source of inspiration.
Everybody has a unique healing
voice. Come and experience!
www.idunamare.nl

WORKING WITH HEART,
HANDS AND BODY
Rediscover yourself –
Practice La Faye
Femke Delen
15.30 -16.15 – room 0.31
The five elements of earth, water,
fire, air and ether (soul/heart)
stand for different character
traits in yourself. By making
contact with these elements,
you can start connecting them,
balance and develop. Experience
one or more elements in the
various exercises. Find out which
elements are strong and which
may become more powerful.
A foretaste of the same course.
Cost: voluntary contribution.
www.lafaye.nl
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ONENESS EVENT
A day with Oneness trainer
Anton Blok and others.
Room 0.30 – times are available
on the day at the room
The program will be announced
and published on the day itself.
http://www.onenessnederland.nl

Lysbeth Anne Beels – Coaching en
astrologie
In gesprek over je leven, waar sta je,
waar zit je mee, wat wil je, waar zoek je
helderheid over?
www.mercuria.nl
Marian Coelet-Bowen –
Fysiotherapie voor minder pijn en
meer energie
Introductie: € 5,–
Dans je vrij: € 5,–
lotus4health.ede@gmail.com
Tel. 0318-220970
Soul Voice® – Laat klank je
manifesteren! – Anke de Jong
Soul Voice® verruimt de kijk op jezelf
en maakt gelukkig. De klank van je
stem dringt door tot wie je werkelijk
bent.
www.idunamare.nl

stands

Vrijzinnigen Bennekom
Ruimte voor spiritualiteit en
levensvragen. Respect voor ieders
persoonlijke zoektocht en -zingeving.
Lezingen, cursussen, vieringen, dans,
kunst, muziek en film.
www.vrijzinnigenbennekom.nl
Acupunctuur / Chinese Kruiden –
Egbert van der Burgh
Wat kan de Chinese Geneeskunde
voor u betekenen? Gelukkig zijn in een
gezond lichaam.
Kom langs voor een pols- en
tonganalyse.
www.vanderburghacupunctuur.nl
WITTE WIND – Praktijk voor
sjamanistische klankhealing
Witte Wind biedt heling en
zachtheid bij individuele klanksessies
en energetisch healing werk,
klankconcerten, drumcirkels,
healingsong-workshops en retraites.
www.wittewind.com

15

Femke Delen – La Faye – Praktijk
voor kunstzinnig intuïtief coachen
& kindercoaching, workshops en
zielswenskaarten
Ontdek wat in je leeft door zelf een
korte kunstzinnige, intuïtieve oefening
te doen of een zielswenskaart te laten
tekenen.
www.lafaye.nl
Shiatsu massage therapie
Shiatsu als lichaamswerk voor fysieke,
mentale of emotionele klachten. Kom
langs voor een vrijblijvend gesprek
of proefbehandeling en ontdek deze
prachtige Japanse geneeskunst.
www.shiatsu-outofyourmind.nl
1 Hour Coaching –
ervaringsgerichte life en loopbaan
coaching - Etienne Verlaat
1 Hour Coaching laat mensen (ook
online) ervaren met hun hele zijn, wat
de oplossing is voor hun vraagstuk.
www.1hourcoaching.nl

Hanneke Bouma – Praktijk Mannaz
de Witte Tara.
Chakrabalanssessies of bekrachtiging
van je eerste Etherische Bron (10 min.)
Informatie over praktijk, boeken,
Inspiratie buisjes en -kristallen.
mannazdewittetara@hotmail.nl
Lyke Bagaya – Praktijk Psycho
Spirituele Therapie
• Informatie Hypnotherapie & EMDR
• Consult Astrologie, Astro-Orakel
of Tarot
• Consult Energetische (Paranormale)
Geneeskunde
www.LykeBagaya.nl
Het Mineralenwinkeltje
Ruwe en geslepen stenen, zilveren
sieraden, kaartensets, wierook en
etherische olie. In de winkel ook
engelen-, chakra- en tarotworkshops.
www.hetmineralenwinkeltje.nl

stands

Praktijk Sterrenvuur – Uma de
Bruyn – Rhenen
• Siriushealing; Diep transformerend
voor lichaam en geest
• Soulbody fusion
Hartactivatie en Christus healing
30 minuten à € 7,50
www.sterrenvuur.nl

Tarot en een goed gesprek – Joan
Wolffensperger
Met behulp van de Tarot bekijken
we hoe je verder kunt komen met je
probleem.
Gegevens: 1e en 3e woensdag van de
maand, van 9.30 tot 12.30. Duivendaal 7.
Gratis.

Pauline Ticheler - Praktijk voor
Lichaamsgerichte Therapie
Biodynamische massage therapie is
gericht op het vrijmaken van energie,
op het ruimte geven, mobiliseren,
vitaliseren, bevestigen en/of begrenzen.
De massage helpt je te ontspannen in
je lichaam en je gedachten los te laten.
Welkom voor een kennismaking van
25 minuten! Kosten € 4,–
pauline@ticheler.net
Tel. 0643400348

MassageEvenementen geeft allerlei
massages;
Vier masseurs vanuit verschillende
disciplines staan voor je klaar. Korte
massages over de kleding heen op
massagetafel of stoel. Welkom.
www.massageevenementen.nl
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Maya astrologie
Maya readings met Maya Hilda,
professionele Maya astrologe en
spirituele coach.
Voor o.a. inzicht in jezelf, je levensdoel
of je relaties.
www.maya-astrologie.nl

Aurafotografie – Jeanine Robbe
Beleef een unieke kijk op je eigen
energie, en wat je er mee doet!
Aurafoto & persoonlijke uitleg: €15,–
Tel. 06-11456909
Engelen en ik
Voor iedereen die wil weten wat
engelen zijn en een heling met
engelen wil ervaren, geef ik praktische
workshops.
Meer weten? Kom langs bij de stand!
Docent: Irene Pielich
www.irenepielich.nl
De Druïde
Alles over kruiden en gezonde voeding.
Workshops Pasta, Sushi, Pizza maken
en om Suikervrij te eten,
Vegetarisch of Veganistisch koken.
Docent: André Koggel - gediplomeerd
vegetarische kok
www.vegetarische.tips

Michael Roads – leven zonder
zorgen, ziekte en emotionele
spanningen
Michael is een zeventiger die vol
levenslust zit. Hij onderwijst hoe we
vanuit ons dieper wezen en liefde
kunnen leven. In april 2017 weer in
Nederland.
Contactpersoon: Irene Pielich
www.michaelroads.nl
Sonja van Setten – Praktijk voor
APS-pijnbestrijding.
Een andere manier van pijnbestrijding
waarmee de kwaliteit van leven wordt
verhoogd.
www.aps-pijnbestrijding.nl
Terre des Hommes Wageningen
In de kraam vindt u een beperkt
2de-hands assortiment, wat ook in
de winkel te krijgen is. Onder andere:
boeken, cd’s en cadeau-artikelen
www.terredeshommes.nl
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Dieksha met Diek
Een traditionele vorm van energie
overdracht uit India, die je welzijn
bevordert. De overdracht duurt enkele
minuten.
http://www.onenessnederland.nl
Massagepraktijk PuurZijn – Marian
Weel
Praktijk PuurZijn is op deze Geluksdag
2016 aanwezig met intuïtieve
stoelmassages in een bedding van rust,
onvoorwaardelijke aandacht. Welkom!
marjan.weel@gmail.com
Energetische wondertechniek?
Leer Soul Body Fusion® en oordeel
zelf – Arno van Dijk
Er kunnen wondertjes gebeuren op
mentaal, emotioneel en fysiek niveau.
www.urpichai.nl

Wacht niet
op een goede dag,
maak er een!

Soul Voice® – Vitality and joy
through sound! – Anke de Jong
Sounding is a creative healing force
that lives within all of us. We just
have to remember how to do it.
www.idunamare.nl
WITTE WIND – Shamanism and
Soundhealing
Witte Wind brings you healing
and mildness at individual
soundsessions and energetic healing
work, soundconcerts, drumcircles,
healingsongs and retreats.
www.wittewind.com
Deeksha with Diek
A traditional form of blessing from
India during several minutes.
It improves your well being.
http://www.onenessnederland.nl

english

stands

Femke Delen – La Faye – Practice
for artistic intuitive coaching &
kids coaching, workshops and soul
greeting cards.
Give yourself an answer to the
question that lives with you
through a short artistic exercise.
Or receive a soul greeting card.
www.lafaye.nl
Lysbeth Anne Beels – Coaching
and astrology
Consultations about your life, what
are your questions/issues at this
point, what do you want more
clarity about?
www.mercuria.nl

SIMPLY AWARE – intuition in
your daily life
Kim Klasens & Gemma van der Krogt
– Spirit in Sense
All day every day, you feel and
experience things. Part of this
happens consciously (like hunger, or
anger), but a lot of it is subconscious.
You don’t just feel your own feelings
but you also (sub)consciously
experience what others are feeling.
In this workshop you discover how
your intuition works and how you
can use this in your daily life in a
practical way.
www.spiritinsense.nl/
gewoon-bewust

Hanneke Bouma – Praktijk
Mannaz de Witte Tara.
Chakrabalanssessions, empowering of
your first etheric source. (10 minutes).
Information about the practice,
books, inspiration tubes and crystals.
mannazdewittetara@hotmail.nl

Maya astrology
Maya readings with Maya Hilda, a
professional Maya astrologer and
spiritual coach.
For insight into yourself, your
purpose in life or your relationships.
www.maya-astrologie.nl
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Practice Psycho Spiritual Therapy
– Lyke Bagaya
• Information about
Hypnotherapy & EMDR.
• Astrological, Astro-Oracle or
Tarot reading.
• Energetically (Paranormal)
Healing.
www.LykeBagaya.nl
Biodynamic practitioner – Pauline
Ticheler
Biodynamic massage therapy is a
body-oriented therapy that can
help you feel more connected to
your body, relaxed, soothed and
your mind to let go. Welcome!
Cost € 4,–
Pauline@ticheler.net
Mobile 0643400348

Shiatsu massage therapy
A form of bodywork to alleviate
physical, mental or emotional
complaints. Feel welcome to have
an informal talk about your specific
needs or a short ‘taste’ of shiatsu.
www.shiatsu-outofyourmind.nl
Energetic wonder technique?
Learn Soul Body Fusion®
and experience yourself –
Arno van Dijk
Miracles can happen on mental,
emotional and physical level.
www.urpichai.nl

“I am what I am today because of the choices
I made yesterday”
– Eleanor Roosevelt
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