Een unieke mogelijkheid: Transformeer je feestje met een Helderziende Heler!

Praktijk Hart en Ziel

Over Rianne Collignon

Al enkele jaren heb ik, Rianne Collignon,
een praktijk in Delft waarin ik mensen
help naar balans, welzijn en geluk als
Helderziende Heler.
Naast mijn groepswerk in mijn eigen
praktijk en op andere locaties maak ik
op creatieve wijze van allerlei soorten
feesten en evenementen een
onvergetelijke ervaring.

Bijzondere Aanvullingen

Je kunt je speciale gelegenheid extra feestelijk maken door je gasten
met een deelmassage, persoonlijke sessie, cadeaubon of goodiebag te
verwennen. Natuurlijk kun je ook iets speciaals regelen voor de jarige,
jubilaris of andere speciale gast.
Niet gevonden wat je zocht? Het is altijd mogelijk om een persoonlijke
workshop samen te stellen voor jouw specifieke (doel)groep op
spiritueel en holistisch vlak.
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken en een
prijsopgave aan te vragen.

Praktijkadres

Contactinformatie

Hooikade 13
2627 AB Delft
www.hartenziel-online.nl

06 10521351
op werkdagen (19.00-20.00)
info@hartenziel-online.nl
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Populaire Keuzes

Een uniek perspectief om van te genieten met jouw eigen groep

Mandala’s en Bewustzijn

Balans in je Keuzes

Mandala’s kleuren is een plezierige bezigheid,
maar wist je dat hoe en wat je kleurt ook wat
over jou zegt? Leer je eigen Mandala aflezen
met verschillende technieken.

De drie energiecentra van ons lijf: Hoofd, Hart
en Buik willen vaak drie verschillende dingen.
Daarom is het vaak lastig om de juiste keuze te
maken, tenzij ze in balans zijn!

Wat zegt jouw Mandala over jou?

Kies jij te vaak met je hoofd, hart of buik?

Kristalwerk

Leren Pendelen

Kristallen zijn krachtige stenen die je kunt
gebruiken om jezelf te helen, je doelen te
bereiken en je blokkades op te lossen. Je kunt
er meer mee dan je denkt.

Een spirituele techniek eigen maken? Kom leren
pendelen! Gebruik je sleutelbos, een ketting met
een hanger of een echte pendel en ga met
elkaar aan de slag.

Leer echt met je kristallen aan de slag gaan!

Wat voor antwoorden geeft jouw pendel?

Tarot Archetypes

Huiskamer Readings

Net zoals astrologie sterrenbeelden heeft, heeft
Tarot Archetypes. Archetypes die wat zeggen
over je persoonlijkheid, je sterke en zwakke
punten en je schaduwzijde.

Deel in huiselijke sfeer een spirituele ervaring.

Serving Sizes

Welk archetype ben jij?

Praktijk Hart en Ziel
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•

Psychometrie (Waarnemingen via voorwerpen)
Helderziende Waarnemingen
Tarot of Orakel Leggingen
Spirituele Tekeningen

Feest voor Body, Mind en Spirit

