Vrouwenfestival Lorelei is een 3 daags zomerfestival. Drie dagen helemaal vo

or jou, om je
op te laden, te genieten, te leren, te delen, te ervaren, te geven en te ontvangen.
Lorelei 1: dinsdag 23 t/m donderdag 25 augustus 2016
Lorelei 2: vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus 2016
Drie dagen helemaal voor jou

om jezelf op te laden
te genieten, te delen en te ervaren
Even niets te hoeven en alles te mogen
Wees welkom!
Het thema van dit jaar is Zusterschap, hierdoor geïnspireerd deel ik samen met
mijn zus Zaza een tent op het Verwen en Healingveld.
Wij bundelen onze helende krachten in onze “Sister Healing” tent.
We delen een tent en geven daar naast onze individuele sessies
ook zusterduobehandelingen.

Bij Zaza kun je terecht voor Sjamanistiche transformerende Healing & verkoop

Dryaden
En bij mij voor een Regenesis behandeling en magnesium producten.
Een energetische Regenesis healing laat je al snel beter, blijer, mobieler en gelukkiger
voelen.
Daarnaast kun je werken aan alle lichamelijke pijnen, klachten en ongemakken.
"Je lichaam kan het zelf, ik begeleid je naar je originele zelf."
Ter inspiratie biedt ik een paar modules aan voor de zusters van het Loreleifestival:
♥ "Slow down", even tot rust komen, ruimte in je lichaam en je hoofd!
♥ "Speed up", behoefte aan meer energie?
♥ "Eerste hulp bij pijn", weg met de pijn die nu in de weg zit! [hoofdpijn, rugpijn,
kniepijn, enz.]
Prijsindicatie Regenesis behandeling:
30 minuten/ € 15, 45 minuten/ € 20
En speciaal op Lorelei geven wij ook zusterduobehandelingen!

♥♥ gezamenlijke "Chakra Sister Healing", extra krachtig en versterkend door onze
zustercombinatie.
♥♥ “Energie Wasstraat”, waar je van de voorwas tot de hoofdwas geheel fris en
opgeladen weer uitkomt.
Prijsindicatie zusterduobehandeling:
Krachtige Chakra Sister Healing, 20 minuten/€ 20
Energiewasstraat, vrije donatie
Tot ziens bij het Lorelei Festival!
"Als je energie stroomt dan stroomt je leven."
Praktijk Hyacintenlaan Hilversum, Facebookpagina
Healing praktijk The Green Woman, Facebookpagina
Facebook pagina Lorelei

